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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/14-11/8 
URBROJ : 2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,       25. 11. 2014. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 1. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

1. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 25. studenog 2014. godine (utorak) s 
početkom u 18.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Marijan Bačić, zamjenik predsjednika VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Radojka Martinović, član VMO 
- Sonja Ban Oklobdžija, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 
 

D N E V N I     R E D 

 

1. Određivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro računu 

Mjesnog odbora 

2. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Gornja Vežica 

3. Usvajanje Pravila Vijeća Mjesnog odbora Gornja Vežica 

4. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u 

razvoju Mjesnog odbora 

5. Očitovanje za novu zamjensku lokaciju temeljem preostalih sredstava iz 

komunalnih prioriteta za 2014. godinu (KD Energo) 

6. Očitovanje za novu zamjensku lokaciju temeljem preostalih sredstava iz 

komunalnih prioriteta za 2014. godinu (TD Rijeka promet) 

7. Usvajanje prijedloga Plana komunalnih prioriteta Mjesnog odbora Gornja 

Vežica za 2015. godinu 

8. Priprema za izradu i usvajanje Programa rada Mjesnog odbora Gornja Vežica 

za 2015. godinu 

9. Priprema za izradu i usvajanje Financijskog plana Mjesnog odbora Gornja 

Vežica za 2015. godinu  

10. Korištenje prostora mjesne samouprave (nova Odluka o korištenju prostora) 

11. Razno 

11.1. Doček Sv. Nikole 3. 12. 2014. u Mjesnom odboru Gornja Vežica 

11.2. Humanitarna priredba „Srce na dlanu“ 12. 12. 2014. u Mjesnom 

odboru Gornja Vežica 

11.3. Riječki program lokalnog partnerstva – prijava Osnovna škola 

Gornja Vežica 
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Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 

 
 Predsjednik Vijeća i tajnica MO upoznali su nazočne sa dopisom koji im je tajnica 
uručila a vezano za određivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro 
računu MO G. Vežica.  
      Budući da je inače osoba ovlaštena za raspolaganje sredstvima na žiro računu 
bila zamjenik predsjednika VMO, i ovaj put je Vijeće donijelo  

Odluku 

  Da će ta ovlaštena osoba biti zamjenik predsjednika Vijeća gosp. Marijan 

Bačić. 

 

AD 2 
 
Nakon kraće rasprave, Vijeće je usvojilo Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Gornja 

Vežica.  

                              

AD 3 
 

Nakon kraće rasprave, Vijeće je usvojilo Pravila Vijeća Mjesnog odbora Gornja 
Vežica.  
 

AD 4 
 
 Nakon kraće rasprave i razmatranja, Vijeće je usvojilo Pravilnik o nagrađivanju 
fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Gornja Vežica. 
 

AD 5 

 
Vijeće je razmotrilo dopis TD Rijeka promet d.d. vezano za davanje suglasnosti i 

prijedlog nove zamjenske lokacije prema komunalnim prioritetima za 2014. godinu. 
U dopisu je istaknuto da se shodno planiranim i ugovorenim radovima pojavila razlika 

od 39.806,25 kuna s PDV-om te je Vijeće iznijelo slijedeći  

Zaključak  

 da se sukladno preostalim sredstvima izvedu slijedeći zahvati: 

- Sanacija dijela nogostupa u ulici Ivana Matrljana kod kućnih brojeva 21 i 

15 

- Sanacija dijela stubišta u ulici Zdravka Kučića kod kućnog broja 31. 

 

AD 6 

 
Vijeće je također razmotrilo i dopis KD Energo vezano za neutrošena sredstva u 

iznosu 13.175,59 kuna koja su preostala za proširenje javne rasvjete temeljem 
komunalnih prioriteta za 2014. godinu nakon proširenja javne rasvjete na stubištu u ulici 
Sveti Križ kod kućnog broja 28 iznad okretišta autobusa. 
 Nakon razmatranja, Vijeće je iznijelo slijdeći  

Zaključak  

  da se u okviru preostalih sredstava izvede zahvat na proširenju javne 

rasvjete u ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 45 (komunalni prioriteti za 

2015. godinu)  kao i proširenje javne rasvjete u ulici Ratka petrovića kod 

kućnog broja 8 i kućnog broja 10 a temeljem traženja građana.  
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AD 7 

 
 Vijeće je nakon duljeg raspravljanja i razmatranja prijedloga Plana komunalnih 
prioriteta MO G. Vežica za 2015. godinu iste jednoglasno usvojilo uz napomene na neke 
prijedloge.  

 

AD 8 
 
 Predsjednik Vijeća i tajnica upoznali su članove s Programom rada za 2015. 
godinu.  
 Nakon dulje rasprave, Vijeće je Program rada za 2015. godinu jednoglasno 
usvojilo. 
 

AD 9 
 
 Temeljem Programa rada MO G. Vežica za 2015. godinu usvojenog na prethodnoj 
točci, izradit će se Financijski plan MO G. Vežica za 2015. godinu.  
 

AD 10 
 
 Predsjednik Vijeća je članove upoznao s novom Odlukom o korištenju prostora.  
 Istaknuo je kako bi se za korištenje prostora za Župu Sv. Ana trebalo obratiti 
Odjelu za gradsku samoupravu i upravu kako bi se istima odobrilo korištenje prostora bez 
naknade.   
 Nazočni su prijedlog jednoglasno podržali.  
 

AD 11 
 

11.1. Predsjednik i tajnica obavijestili su i pozvali nazočne da se uključe u 
organizaciju i provedbu programa Doček Sv. Nikole koji će se u dvorani Doma održati u 
srijedu 3. Prosinca o.g. s početkom u 17,00 sati.  

Za tu prigodu djecu će se počastiti sokovima i slatkišima a uručit će im se od 
strane Sv. Nikole i prigodni slatkiš dok će predstavu izvesti Udruga Grifon a plesne točke 
će kao i svake godine izvesti Prve riječke mažoretkinje.  

 
11.2. Predsjednik je nazočne upoznao i sa humanitarnom priredbom koja će se 

12. prosinca o. g. s početkom u 18,00 sati održati u dvorani Doma.  
Priredbu će organizirati djeca od 3 do 14 godina volonterski iz ulice Ivana 

Matrljana a nastupit će nekoliko vokalnih i plesnih skupina kao i Zumba Chikaz.  
 Prikupljena sredstva namijenjena su isključivo stradalima u poplavama u Gunji:  

Osnovnoj školi Gunja, kontejnerskom naselju i posebno jednoj obitelji s bolesnim 
djetetom.  

 
11.3. Nazočni su upoznati s novim programom Osnovne škole Gornja Vežica koji 

će se ponovo prijaviti na Riječki program lokalnog partnerstva kako bi se uredio dio 
okoliša škole.  

Nazočni su program jednoglasno podržali i pohvalili.  
  
Sjednica je završila u  21,00 sat.  
U Rijeci, 25. studeni 2014. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.            
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

  Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 


