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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/10-11/13 
URBROJ : 2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,       15. 12. 2010. 
 

ZAPISNIK 
SA 7. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

7. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 15. prosinca 2010. godine (srijeda) s 
početkom u 20.00 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 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
 
Usvajanje zapisnika sa 6. 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 Zahtjeva za odreñivanje kasnijeg završetka radnog vremena 
ugostiteljskog objekta caffe bar "Vežica" 

2. Informacije s održanog sastanka Inicijativnog odbora i Pododbora za 
komunalna pitanja 

3. Tekuće informacije 
3.1. Razmatranje dopisa Odbora za komunalno gospodarstvo 
3.2. Razmatranje dopisa Prvih riječkih mažoretkinja – ponuda za ugradnju 

sigurnosnog sustava na Dom "Ž. Marča" + ponuda poduzeća "Alarm 
Express d.o.o. 

3.3. Razmatranje prijedloga gñe. Novaković za postavom štandova – 
mjesečnog sajma ispred Robne kuće "Vežica" 

3.4. Namjena poslovnog prostora u kojem se nalazi Auto-salon 
"Chevrolet", Z. Kučića 1 

4. Razno 
4.1. Upoznavanje s dopisima koji su proslijeñeni nadležnim institucijama  

  
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

Nazočni su razmotrili dopis Odjela gradske uprave za poduzetništvo odnosno 
Zahtjev za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena trgovačkog društva Forum 
ugostiteljstvo d.o.o. Rijeka kao vlasnika caffe bar "Vežica", Braće Stipčić 1b. 

Zahtjev za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena do 04,00 odnosio 
se na dane 24., 25. i 31. prosinca 2010. odnosno za proslavu predstojećih blagdana. 

Vijeće je isto razmotrilo te su nakon dulje rasprave 
zaključili 
● da će se na zahtjev dati pozitivno mišljenje kako bi se istima odobrilo 

kasniji završetak radnog vremena u dane kako je traženo zahtjevom. 
 
 

AD 2 
 
 Gosp. Vukušić nazočnima je prenio informacije sa održanog sastanka Inicijativnog 
odbora i Pododbora za komunalna pitanja na kojima je izmeñu ostalog bilo raspravljano o 
lokaciji i daljnjim postupcima za izgradnju crkve Sv. Ana na Gornjoj Vežici.  
 Obzirom da je na sastanku zaključeno da će se vezano za informacije o izgradnji 
crkve uputiti dopis Riječkoj nadbiskupiji, isto je proslijeñeno te su nazočni upoznati sa 
dopisom odnosno odgovorom koji je Nadbiskupija u vrlo kratkom roku uputila Vijeću.  
 Budući su riješeni imovinsko-pravni odnosi oko kupovine kuće u ulici Gornja 
Vežica u kojoj će biti župni stan, navedeno je kako će se u mjesecu siječnju iduće godine 
raspisati natječaj za arhitektonsko-urbanističko rješenje. 
 
AD 3 
 

3.1. Nazočni su na uvid dobili dopis Odbora za komunalno gospodarstvo budući je 
Vijeće istima proslijedilo problematiku G. Vežice za rješavanje problema iz njihove 
domene. 

Isti je razmotren s razočaranjem jer u dopisu nije odgovoreno niti na jedan 
problem odnosno upit u svezi rješavanja problematike Mjesnog odbora.   

 
3.2. Gosp. Vukušić je članovima pročitao dopis gosp. Raukara, voditelja Prvih 

riječkih mažoretkinja vezano za ugradnju video nadzora u prostorije Doma "Ž. Marča" 
budući se oko Doma učestalo skupljaju grupice sumnjivih osoba te se oko Doma 
alkoholiziraju.  

Takoñer je u sklopu dopisa dostavio i ponudu gosp. Belasa radi ugradnje video 
sustava.  

Gosp. Vukušić nazočne je upoznao i s ponudom poduzeća Alarm Expressa koji se 
takoñer bave ugradnjom video sustava. I jedna i druga ponuda proslijeñena je na 
razmatranje pročelniku Odjela za gradsku samoupravu i upravu bez čijeg dopuštenja i 
sredstava se isto ne može realizirati.  

 
3.3. Takoñer je razmotren i prijedlog gñe. Novaković da se ispred Robne kuće 

Vežica organizira mjesečni sajam razne robe.  
Nazočni su prijedlog podržali te će se s istim upoznati i gña. Novaković kako bi 

mišljenje Vijeća mogla prenijeti zainteresiranima za organiziranje sajma.  
 
3.4. Iako je već nekoliko puta razmotren prijedlog za preseljenjem prostorija 

Mjesnog odbora G. Vežica u prostor sadašnjeg Auto-salona "Chevrolet" koji se takoñer 
nalazi u sklopu Doma "Ž. Marča", Zdravka Kučića 1 na isti nadležne gradske institucije 
nisu pozitivno odgovorile budući se radi o poslovnom prostoru te se u isti ne može 
smjestiti prostorije Mjesnog odbora.  
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Nazočni su ponovo razmotrili navedeno te su  
zaključili 
● da i dalje ostaju pri prijedlogu da se u prostor Auto-salona "Chevrolet" u 

slučaju seljenja istog u prostoru budu društveni sadržaji za potrebe Mjesnog 
odbora, Podružnice umirovljenika G. Vežica, političkih stranaka i sl.  

U slučaju da je isto nemoguće, Vijeće je suglasno da se navedeni prostor 
uredi kao trgovina mješovitom robom koje na ovom prostoru nema u blizini.  
 
AD 4 
 
 Gosp. Vukušić nazočnima je prenio informaciju da je proslijeñen dopis u dogovoru 
sa Vijećem MO Podvežica vezano za vraćanje u rad Područnog laboratorija u Domu 
zdravlja na Podvežici. 
 Budući je na  zahtjev dobiven odgovor, s istim su upoznati članovi Vijeća.  
 
 Nazočni su razmotrili i zahtjev gñe. Katarine Abramović, Zdravka Kučića 41 
vezano za provoñenje Programa Grada u borbi protiv osteoporoze.  
 Obzirom da je prostor dvorane svaki dan zauzet u poslijepodnevnim satima, s 
gñom. Abramović će se dogovoriti sastanak te će se istima prenijeti pozitivno mišljenje 
Vijeća i dogovoriti korištenje prostora u jutarnjem terminu.   
 
Sjednica je završila u 21.30 sati.  
U Rijeci, 15. prosinca 2010. godine. 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

 
 
 

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

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić   


