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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/15-11/3 
URBROJ : 2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,       11. 3. 2015. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 5. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

5. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 11. ožujka 2015. godine (srijeda) s početkom 
u 17.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Marijan Bačić, zamjenik predsjednika VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Radojka Martinović, član VMO 
- Sonja Ban Oklobdžija, tajnica MO 
- vlč. Piotr Modrzejewski, Riječka nadbiskupija 
- vlč. Ante Zovko, Župa Sv. Ana 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
 
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. Izgradnja crkve na Gornjoj Vežici – Izvjestitelj: Vlč. Piotr Modrzejewski 

2. Razmatranje pristiglih dopisa i zahtjeva građana 

3. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

AD 1 

 
 Predsjednik Vijeća pozdravio je nazočne i predstavio pozvane: vlč. Piotr 
Modrzejewski, Riječka nadbiskupija i vlč. Ante Zovko, Župa Sv. Ana.  
 Predsjednik Vijeća je naglasio kako već mjesecima Vijeće nitko nije upoznao s 
nikakvom informacijom vezano za početak gradnje crkve na G. Vežici, na čiju inicijativu je 
projekt pa i planirana gradnja pokrenuta. 
 Vlč. Modrzejewski istaknuo je kako se je cijeli projekt usporio uslijed rješavanja 
papirologije potrebne za gradnju. Naglasio je kako je pitanje lokacijske dozvole riješeno 
dok se čeka izdavanje građevinske dozvole budući je Nadbiskupija još krajem mjeseca 
listopada prošle godine predala zahtjev za izdavanje.  

Prema  njegovim riječima, početak gradnje mogao bi započeti već u mjesecu 
travnju jer je dobivanje građevinske dozvole pred izdavanjem. 
  Nedavno je poslan poziv na natječaj za gradnju te će se idući tjedan razgovarati s 
potencijalnim izvođačima. 
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 Po složenosti gradnje, ista bi, prema riječima vlč. Modrzejewski trebala trajati cca 
godinu i pol i vršit će se u dvije faze. 
 Predsjednik se nakon dulje rasprave i razgovora, zahvalio gostima u osobno ime i 
u ime članova Vijeća te ih je zamolio da nas ubuduće upoznaju sa svim  informacijama 
vezanim za gradnju crkve na G. Vežici.   

 

AD 2 

       
 Predsjednik Vijeća i tajnica upoznali su nazočne sa pristiglim dopisima dobivenih 
od KD Energo, TD Rijeka promet te mještanke G. Vežice.  

U dopisu KD Energo istaknuto je kako je prema realiziranim komunalnim 
prioritetima iz 2014. godine preostao iznos od  7.686,77 kn te su shodno navedenoj cifri 
razmotrene neke lokacije na kojima bi se izvelo proširenje javne rasvjete.  
 Vijeće je nakon duljeg razmatranja iznijelo 

Zaključak  

 Kako će se navedeni iznos utrošiti u proširenje javne rasvjete u  ulici Ivana 

Matrljana kućni broj 29 (pored dječjeg igrališta).  
Također je pročitan i razmotren dopis TD Rijeka promet u kojem je istaknuto kako 

je na temelju realiziranih komunalnih prioriteta iz 2014. godine preostao iznos od 
10.056,25 kn  te je potrebno predložiti dodatnu lokaciju za utrošak navedenih sredstava.  

 Nakon dulje rasprave, Vijeće je  

 Zaključilo  

 Kako smatra da bi se lokacija trebala dogovoriti na temelju rasprave i 

obilaska terena sa djelatnikom TD Rijeka promet zbog radova koji su trebali 

biti realizirani. Također je istaknuto da će se inzistirati na dogovoru redovitih 

mjesečnih sastanaka a tražit će se i češći obilasci terena G. Vežice s kojima 

će se upoznati Vijeće.  
Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao i sa dopisom gđe. Ane Mijić-Jones, 

Zdravka Kučića 13 koja se već nekoliko puta osobno i pismeno obraćala u MO.  
Naime, svaki put do sada, dopisi su proslijeđeni prema nadležnim strukturama čak 

je i s djelatnicima Komunalnog sustava obiđen teren vezano za uređenje okoliša 
navedene zgrade.  

Posljednji zaprimljen dopis upućen prema Vijeću vrlo je nečitak i samim time vrlo 
teško ga je pročitati kako bi se shvatio njegov pravi smisao u cijelosti a i radi se o dopisu 
napisanom na 10 stranica gdje su, između ostalog, navedene i neke privatne stvari 
kojima se Vijeće MO ne bavi.  

Gosp. Vukušić je istaknuo kako je gđa. Mijić-Jones u vrlo lošim odnosima sa 
ovlaštenom osobom zgrade Z. Kučića 13 gđom. Jasminkom Sertić  što dodatno otežava 
samu komunikaciju i mogućnost zajedničke suradnje.  

Nakon dulje rasprave i razmatranja, Vijeće je  

Zaključilo  

 Da će pismeno uputiti zamolbu gđi. Mijić-Jones da dopis koji uputi Vijeću 

bude čitak i u dogovoru sa ovlaštenom osobom zgrade. 

 

AD 3 
 
 Pod ovom točkom, nazočni su između ostalog, raspravljali i o komunalnoj 
problematici na G. Vežici a pogotovo su izrazili negodovanje na radove koji se izvode na 
G. Vežici a s kojima nitko od Vijeća nije upoznat.   
 
Sjednica je završila u  20,00 sati.  
U Rijeci, 11. ožujka 2015. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 


