
  1 

PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/10-11/11 
URBROJ : 2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,       1. 10. 2010. 
 

ZAPISNIK 
SA 5. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

5. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 1. listopada 2010. godine (petak) s početkom 
u 17.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Hilda Wagner, zamjenica predsjednika VMO 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Marijan Bačić, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa 4. 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. Razmatranje i usvajanje prijedloga programa VMO G. Vežica za 2011. 
godinu 

2. Razmatranje dopisa Odbora za komunalno gospodarstvo (obavljanje 
komunalnih poslova i komunalni red na području MO G. Vežica) 

3. Razno  
3.1. Dodjela nagrada i priznanja sudionicima akcije "Više cvijeća, manje 

smeća, Plavi cvijet i Djelatnik godine" – Turistička zajednica Grada 
Rijeke – izvjestiteljica: Hilda Wagner 

3.2. Prezentacija mjesne samouprave – izvjestitelji: Vinko Vukušić, Hilda 
Wagner 

3.3. Akcija "Solidarnost na djelu" – izvjestiteljica: Hilda Wagner 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 

Nazočnima su upoznati s prijedlozima programa koji će se predati prema resornim 
organima te takoñer prema Odjelu za gradsku samoupravu i upravu.  

Svi programi su razmotreni te jednoglasno usvojeni.  
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AD 2 
 
 Predsjednik VMO i tajnica obavijestili su nazočne i upoznali ih s dopisom Odbora 
za komunalno gospodarstvo u kojem traže od Vijeća informacije vezane za obavljanje 
komunalnih poslova i komunalni red na području Grada Rijeke.  

Budući je isti dopis primljen krajem mjeseca travnja o. g. te zbog provoñenja 
izbora za Vijeća Mjesnih odbora na isti se nije moglo odgovoriti, predsjednik je zamolio 
članove da iznesu svoje prijedloge i primjedbe.    
 Vijeće je kao komunalnu problematiku istaklo slijedeće: 
- rekonstrukcija odnosno izrada projekta ureñenja raskrižja ulice Zdravka Kučića s ulicom 
Brdo (semaforizacija) iako je zahtjev s navedenom problematikom već nekoliko puta 
upućen prema TD Rijeka promet d.d., 
- nedostatak parkirališnog prostora na G. Vežici – pogotovo na dijelu ulice Ratka 
Petrovića prema Svetom Križu te je prijedlog da se hitno izgradi parkiralište na kat u ulici 
Ratka Petrovića, 
- urediti horizontalnu i vertikalnu signalizaciju prometnice ulice Zdravka Kučića kod kbr. 
9/18 radi lakšeg prijelaza djece prema Osnovnoj školi Gornja Vežica, 
- sanacija kanalizacijskog sustava (kolektora) od benzinske stanice u ulici Franje 
Belulovića prema ulici Zdravka Kučića kbr. 14 radi širenja neugodnih mirisa. Problem se 
ponavlja već nekoliko godina iako se Vijeće već s problematikom obraćao prema 
nadležnim službama.  
 Nakon dužeg razmatranja, Vijeće je  

zaključilo  
 ● da će predložene primjedbe poslati prema Gradskom vijeću - Odboru za 
komunalno gospodarstvo na razmatranje. 
 
AD 3 
 
 3.1. Zamjenica predsjednika – gña. Wagner nazočnima je prenijela informaciju s 
održanog projekta "Volim Hrvatsku, na lokalnoj razini Volim Rijeku"  u sklopu koje se 
održala dodjela nagrada i priznanja sudionicima akcije "Više cvijeća, manje smeća", "Plavi 
cvijet" i "Djelatnik godine" održanoj 24. rujna o. g. u Dvorani hotela Neboder. 
 U sklopu navedenog, okućnica gosp. Nikole Badurina, Braće Ružić 13 – G. Vežica 
uz okućnicu s područja Drage, proglašena je za najureñeniju i održavanu okućnicu dok je 
Mjesni odbor dobio zahvalnicu za ekološki osviješten Mjesni odbor te zahvalnicu za 
sudjelovanje i provedbu akcije "Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" u 2010. g.  
 3.2. Gosp. Vukušić nazočnima je prenio informacije s održane prezentacije 
mjesne samouprave održane 30. rujna o. g. u Gradskoj vijećnici. 
 U sklopu iste, održana je podjela nagrada na naj on-line mjesni odbor u 2009. g. 
kao i podjela nagrada za naj dan mjesnog odbora u 2009. g. na kojoj je gosp. Vukušić 
kao predsjednik Vijeća primio Zahvalu za sudjelovanje na natječaju za Najbolji dan 
Mjesnog odbora.  
 3.3. Gña. Wagner istaknula je kako će se 14. listopada o. g. u vremenu od 10 do 
19 sati u MO Gornja Vežica održavati tradicionalna akcija "Solidarnost na djelu 2010." 
 Obzirom da se akcija provodi već više godina u prostorima Mjesnih odbora, MO G. 
Vežica će kao i inače osigurati prostor na kojem će se sakupljati odjeća i obuća a gña. 
Wagner će nakon ponovno održanog sastanka koji će se održati u utorak 5. listopada o. 
g., detaljnu informaciju o dežurstvu i ostalom prenijeti tajnici mjesnog odbora.  

 
Sjednica je završila u 18.45 sati.  
U Rijeci, 1. listopada 2010. godine. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić   


