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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/12-11/12 
URBROJ : 2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,       12. 12. 2012. 
 

ZAPISNIK 
SA 31. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

31. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 12. prosinca 2012. godine (srijeda) s 
početkom u 16.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Hilda Wagner, zamjenica predsjednika VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Zlatko Dvorny, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice VMO Gornja Vežica:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 
 

D N E V N I     R E D 
 

1. Usvajanje i razmatranje financijskog plana za 2013. godinu 
2. Razmatranje pristiglih dopisa i komunalne problematike na području G. 

Vežice 
3. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić i tajnica MO nazočne su upoznali sa financijskim planom za 2013. 
godinu izrañenim sukladno Programu rada za iduću godinu.  
 Nakon kraćeg razmatranja i rasprave, Vijeće je     

Zaključilo 
● kako je financijski plan za 2013. godinu izrañen sukladno Programu rada te 

je isti jednoglasno usvojen.  
 
AD 2 
 
 Nazočni su upoznati sa pristiglim dopisima kako slijedi: 



  2

- Od OGU za komunalni sustav stiglo je obrazloženje vezano za odreñivanje 
površina namijenjene za boravak pasa. Budući da je VMO G. Vežica predložilo za 
ureñenje zelenu površinu u ul. Franje Belulovića 22, a ista je prihvaćena i od OGU 
za komunalni sustav, Vijeće ostaje pri predloženom te stoji na raspolaganju za 
dogovor oko ureñenja iste.  

- Kako je na prošloj sjednici Vijeća, nakon usmenog upita mještanina G. Vežice za 
odreñivanjem lokacija za prodaju jelki-borova za predstojeće blagdane upućen 
upit prema OGU za komunalni sustav, Vijeće je upoznato s dobivenim odgovorom. 
OGU za komunalni sustav izdalo je suglasnost za prodaju traženog na području 
ispred Robne kuće Vežica te bočno od Doma „Ž. Marča“, Z. Kučića 1 te će se s 
dopisom upoznati mještanin koji je isto tražio kako bi prema navedenom Odjelu 
mogao uputiti Zahtjev.  

- Nakon pismenog upita za postavu još jednog košarkaškog koša na dječjem 
igralištu u ul. Z. Kučića 39, zaprimljen je odgovor kako će se zbog nedostatka 
sredstava krajem godine, koš postaviti u idućoj godini.  

- Vijeće MO je takoñer upoznato i sa ureñenjem odnosnom postavom kombinirane 
sprave na dječjem igralištu u ul. Braće Stipčić 41, koja će se postaviti krajem ove 
godine, što je od strane Vijeća naišlo na odobravanje i pohvalu.  

 
AD 3 
 

Nazočni su se osvrnuli na nedavno odrañen Program Dočeka Sv. Nikole u 
prostoru Doma u sklopu kojeg je održana dječja predstava u izvoñenju T.N.P., nastup 
Prvih riječkih mažoretkinja a dočekaj Sv. Nikola i Krampus koji su se s djecom fotografirali 
te dijelili slatkiše i sokiće.  
 Zaključeno je  

● kako je Program zadovoljio dječje prohtjeve od organizirane predstave i 
kompletnog programa pa do pripremljenih sokića i slatkiša kojima su se djeca 
počastila iz ruku i košarice Sv. Nikole.  

 
Gña. Wagner nazočne je upoznala sa raspravama na nedavno održanoj Godišnjoj 

skupštini Crvenog križa-Podružnica G.Vežica na kojoj je, izmeñu ostalog, bilo riječi o 
nedostatku organiziranja mjerenja tlaka i šećera u krvi koje se od nekoliko mjerenja 
godišnje svelo samo na jedno i to za vrijeme Dana MO G. Vežica.  

Istaknula je kako će se veći broj mjerenja (barem 2 puta godišnje) nastojati postići 
kroz razgovor sa nadležnima u GDCK Rijeka. 

 
Gña. Čaušević se opet osvrnula na opasan i vrlo frekventan pješački prijelaz u ul. 

Z. Kučića 9/13 koji je nedovoljno obilježen odnosno istaknut kao i na nedavno oštećenje 
automobila kod navedenog prijelaza od strane neograñenih kontejnera za smeće iako je 
isto već mnogo puta traženo.  

Vijeće  je  
Zaključilo 
● kako će prema direktorici TD Rijeka promet uputiti pismeni upit da se 

odredi termin za sastanak kako bi Vijeće usmeno iznijelo problematiku ovog 
područja.  

 
U nastavku, nazočni su raspravljali o komunalnoj problematici i oštećenjima na 

području G. Vežice.  
 

Sjednica je završila u  18,00 sati.  
U Rijeci, 12. prosinca 2012. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


