
  1 

 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/15-11/9 
URBROJ : 2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,       23. 9. 2015. 
 

ZAPISNIK 

SA 11. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

11. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 23. rujna 2015. godine (srijeda) s početkom u 
16.00 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 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 
Usvajanje zapisnika sa 10. 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. Priprema za realizaciju programa Dan neovisnosti 

2. Razmatranje i dogovor oko prijedloga programa rada za 2016. godinu 

3. Razmatranje pristiglih dopisa i zahtjeva građana 

4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

AD 1 

 
Predsjednik Vijeća nazočne je pozvao da se uključe u pripremu i organizaciju 

programa Dan neovisnosti koji će se održati u mjesecu listopadu.  
Nakon dulje rasprave, nazočni su odabrali termin  7. listopad o. g. kada bi se 

održao prigodni program u kojem bi nastupili učenici Osnovne škole G. Vežica. U 
dogovoru s nastavnicom OŠ G. Vežica, postoji mogućnost nastupa klape nakon čega bi 
se učesnici, volonteri i gosti počastili zakuskom.  

 

AD 2 

       
 Predsjednik  i tajnica nazočne je upoznali s uputama za pripremu pisanja i 
predlaganja  Programa rada za 2016. godinu.  
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Nakon dulje rasprave i razmatranja, nazočni su predložili da se za iduću godinu 
uvrste isti programi kao i prošle godine osim što bi se umjesto Majčinog dana održao 
program Dan žena.  

Prema prijedlozima članova Vijeća, tajnica će izraditi Program koji će se na idućoj 
sjednici u mjesecu listopadu razmotriti, eventualno doraditi te usvojiti.  

 

AD 3 
 
 Predsjednik Vijeća članove je upoznao s pristiglim dopisima vezano za uređenje 
Rekreacijske zone Podvežica i gradnju boćališta, odgovorom KD Energo vezano za 
proširenje javne rasvjete na Svetom Križu te sa odgovorima OGU za komunalni sustav 
vezano za komunalne prioritete.  
 Temeljem procjene prijedloga komunalnih prioriteta za iduću godinu od strane 
Odjela GU za komunalni sustav, ostatak sredstava u iznosu od 80.000,00 kuna prema  

Zaključku Vijeća 

 prebacio bi se na stavku uređenja staze odnosno pristupnog puta u ulici 

Marči kod kbr. 17 te za sanaciju asfalta na dijelu ulice Braće Ružić budući su 

zahtjevi pristigli nakon roka za predlaganje komunalnih prioriteta. 

 
Prema neslužbenim saznanjima od djelatnika Komunalnog sustava, stavka 

komunalnih prioriteta - zamjena umjetne trave na igralištu Osnovne škole G. Vežica koje 
je Vijeće predložilo za realizaciju u 2016. godini, neće se moći realizirati kroz komunalne 
prioritete.  
 Obzirom na navedeno, gosp. Bačić je predložio da se zatraži termin za sastanak 
kod gosp. Vitasa, ravnatelja Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti kako bi se dobila 
informacija za ostale prijedloge komunalnih prioriteta i za postavu odnosno zamjenu 
postojeće umjetne trave.  

 

AD 4 

 
 Gosp. Gojević je istaknuo kako bi se usporedno s gradnjom crkve Sveta Ana 
(pored Doma-MO G. Vežica), trebalo započeti s rekonstrukcijom Hrvatskog doma Vežica. 
Naglasio je kako bi bilo lakše rekonstrukciju izvršiti sada kada je gradilište otvoreno i svi 
strojevi su u upotrebi. 
 Nakon kraće rasprave, nazočni su se složili s prijedlogom gosp. Gojevića i 

 Zaključili  

 Kako će se s upitom vezano za rekonstrukciju Doma obratiti nadležnim 

strukturama te će se članovi upoznati s dobivenim odgovorom. 
 
    
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 23. rujna 2015. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
 
         
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 


