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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/09-11/14 
URBROJ : 2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,       25. 11. 2009. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 49. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
ODRŽANE 25. STUDENOG 2009. GODINE 

 

49. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 25. studenog 2009. godine (srijeda) s 
početkom u 18.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Miro Miškulin, KD Čistoća d.o.o. - voditelj radne jedinice kom. programa  
- Hrvoje Kogoj, KD Čistoća d.o.o. – tehnička služba – izrada programa 
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Ivan Šubat, zamjenik predsjednika VMO 
- Adam Butigan, član VMO 
- Josip Rubinić, član VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Šime Kurtin, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
- 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  
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Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD. 1. 
 

Zapisnik sa 48. sjednice Vijeća mjesnog odbora jednoglasno je usvojen. 
 
AD. 2. 
 
 Gospodin Vukušić pozdravio je gospodina Miškulina i gospodina Kogoja - KD 
Čistoća d.o.o. te im se zahvalio na prisustvu i na dosadašnjoj suradnji.  
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 Razlog zbog kojeg su djelatnici KD Čistoća pozvani na sjednicu Vijeća je rasprava 
oko odreñivanja termina i fiksnih lokacija za postavljanje kontejnera za glomazni otpad. 
Istaknuo je prijedlog Vijeća da se u skladu s mogućnostima, kontejneri postave svaki 
mjesec na iste datume kako bi se grañani lakše organizirali za odlaganje otpada.  
 Gospodin Kogoj se nakon pozdravljanja prisutnih osvrnuo na mišljenje Vijeća 
vezano za postavu kontejnera za glomazni otpad. istaknuo je da je vrlo teško odrediti 
svaki mjesec isti termin odnosno datum za postavu kontejnera za glomazni otpad budući 
bi se isto trebalo uskladiti sa još 32 mjesna odbora. Prijedlog Vijeća će se svakako uvažiti 
i razmotriti te će nas obavijestiti o mogućnostima.  
 U svakom slučaju, kao i do sada grañanima će se izaći ususret postavljanjem 
vanrednih kontejnera za glomazni otpad ukoliko isti nisu dostatni prema programu 
postave kontejnera koji se dobije početkom godine.  
 Kao i do sada, fiksne lokacije će ostati u ulici Ratka Petrovića iznad kbr. 54 (kod 
trafostanice) dok će druga lokacija biti na spoju ulica Braće Stipčić i Zdravka Kučića. 
Preostale kontejnere rasporedit će se na lokacije koje zatraže grañani.  
 Kako bi grañani bili upoznati s terminima, nakon što program dobije od djelatnika 
KD Čistoća, tajnica će dopis kao i svake godine proslijediti ovlaštenim osobama zgrada te 
vlasnicima kuća. Isti program postavit će se i na oglasnoj ploči te na web stranicama 
Mjesnog odbora.   
 Gospodin Miškulin je takoñer pozdravio Vijeće te  se nadovezao na prijedlog 
gospodina Vukušića. Istaknuo je kako KD Čistoća opskrbljuje kontejnerima cijelo 
područje grada Rijeke te okolne općine. Obzirom da velik broj grañana otpad i dalje 
ostavlja pored malih kontejnera, u poslijepodnevnim satima prolazi vozilo dežurne službe 
koje taj otpad kupi a isto tako prolazi i manji kamion koji kupi karton.  

Takoñer je istaknuo, da se grañevinski otpad nikako ne bi smio odlagati u 
kontejnere. 

Budući da se grañani učestalo obraćaju u tajništvo Mjesnog odbora s traženjem 
čišćenja parkirališnog prostora, gospodin Miškulin je odgovorio da iz nedostatka 
sredstava ista nisu obuhvaćena programom čišćenja. Na traženje ovlaštene osobe 
zgrade, djelatnici KD Čistoće će parkiralište očistiti od smeća, lišća i ostalog otpadnog 
materijala te se dio troškova plaći iz sredstava pričuve zgrade. 

Istaknuo je da se površine očiste i vanredno (mimo programa čišćenja) pogotovo 
u jesenskom periodu ukoliko se uputi pismeni zahtjev.  
 
AD. 3. 
 
 Gospodin Vukušić upoznao je nazočne sa realizacijom programa za Doček 
Svetog Nikole za predškolsku djecu s područja Gornje Vežice. 
            Budući je nedavno održan sastanak vezano za organizaciju navedenog programa, 
dogovoreno je da će u programu kao i svake godine sudjelovati Prve riječke mažoretkinje, 
profesionalni glumci Lutkarskog kazališta izvest će dječju predstavu "Veseli prijatelji" u 
režiji gospodina Serña Dlačića dok će Sveti Nikola i Krampusice biti članovi Kazališne 
grupe V. C. Emina. U sklopu programa, udruga Sv. Vinko Padovanski izložit će svoje 
radove na temu predstojećih blagdana.  
 
  
AD. 4.  
 

Predsjednik Vijeća i tajnica upoznali su nazočne sa zaprimljenim dopisom 
odnosno zahtjevom za postavom stupića na nogostupu u ulici Zdravka Kučića od kućnog 
broja 14 do 28.  

Obzirom da je zahtjev upućen prema nadležnim službama a ne prema Mjesnom 
odboru s kojim smo upoznati preko TD Rijeka promet, Vijeće je donijelo slijedeći 
zaključak 

• da bi Vijeće s problematikom svakako trebalo biti upoznato budući se radi 
o području Gornje Vežice. U skladu s navedenim, uputit će se pismeni dopis 
nadležnim službama da nas se nakon razmatranja problematike i održanog 
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sastanka svakako upozna sa zahvatima koji se planiraju poduzeti a sve u svrhu 
lakšeg prolaska pješaka a osobito djece i osoba s tjelesnim oštećenjem.  

 
Na traženje gospodina Šubata, tajnica je pročitala dopis kojim se Vijeće očituje na 

temu izgradnje parkirališta na kat u ulici Ratka Petrovića te na primjedbe vezane za 
razvojne zahvate. Dopis je upućen gospodinu Blaževiću, ravnatelju Direkcije plana, 
razvoja i izgradnje nakon što je Vijeće izrazilo svoje mišljenje na iskazane teme.  

 
Nazočni su upoznati sa dopisom TD Rijeka promet kojim smo informirani o 

preostalim sredstvima u iznosu od 37.464,46 kuna sukladno planu realizacije prioriteta 
Mjesnog odbora. 

Vijeće je nakon duže rasprave zaključilo slijedeće 
 • iz preostalih sredstava izradit će se idejni projekt i ishodovati lokacijska 

dozvola za izgradnju parkirališta u ulici Braće Ružić izmeñu kbr. 10/12 što je inače 
bio prijedlog prioriteta za iduću godinu a stavka je iznosila 25.000,00 kuna. Za 
preostala sredstva uredit će stavke koje spadaju u manje zahvate kao što su 
popravak oštećenog asfalta, postava rukohvata, sanacija stepenica i sl.  

 
 
Sjednica je završila u 21.00 sat.  
U Rijeci, 25. studenog 2009. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

 
 
 
 
 

Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:               Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

     Sonja Ban                                                                       Vinko Vukušić   


