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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/15-11/11 
URBROJ : 2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,       17. 11. 2015. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 13. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

13. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 17. studeni 2015. godine (utorak) 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 12. 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 manjih komunalnih zahvata (komunalni prioriteti) za 

2016. godinu 

2. Razmatranje pristiglih dopisa i zahtjeva građana 

3. Dogovor oko realizacije programa Doček Svetog Nikole 

4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 

 
Predsjednik Vijeća i tajnica nazočne su upoznali s odgovorom nadležnih službi 

vezano za manje komunalne zahvate (prioritete) za 2016. godinu.  
Nazočni su nakon dulje rasprave i razmatranja prihvatili slijedeće prioritete 

odnosno zaključili iste prema slijedećem redoslijedu: 
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1 Uređenje nogostupa u Ulici Kačjak 
 

223.000,00 

2 Građevinski i hortikulturalno uređenje površina u 
Ulici Franje Belulovića između kućnog broja 10 i 
kućnog broja 12  

26.000,00 

3 Građevinski i hortikulturalno uređenje površina u 
Ulici Zdravka Kučića oko kućnog broja 9  

25.000,00 

4 Proširenje javne rasvjete u Ulici Ratka Petrovića 
kod kućnog broja 18 

8.000,00 

 
Zahvati su ponovo razmotreni i obiđene su lokacije te neki zahvati nisu prihvaćeni 

od strane nadležnih struktura kao što je primjerice: nabava i zamjena postojeće umjetne 
trave na igralištu Osnovne škole Gornja Vežica.  

Obzirom da se radi o zahvatu koji je od velikog značaja za građane G. Vežice a 
pogotovo prilikom organiziranja Dana MO G. Vežica jer se tjedan dana odvijaju turniri na 
istom igralištu, gosp. Bačić je izrazio negodovanje i zamolio tajnicu da kontaktira nadležnu 
službu kako bi se dogovorio sastanak.  

Zamjenik predsjednika gosp. Bačić je također iznio primjedbu i na izradu 
nogostupa u Ulici Kačjak jer je mišljenja kako se nogostup neće urediti do mjesta koje je 
najpotrebnije našim mještanima a to je kod pješačkog mosta Sveta Ana budući na tom 
mjestu prolazi veći broj djece na putu prema OŠ G. Vežica.  

Članovi ističu kako će inzistirati na uređenju nogostupa na cijelom potezu do 
mosta Sveta Ana jer je područje vrlo frekventno.  

Gosp. Bačić također ističe da je prometnica u ulici Kačjak vrlo neadekvatna za sav 
promet a stvarat će se i prometni čep nakon otvorenja čvora na Orehovici kao i broj 
nepropisnog skretanja prema ulici Kačjak.  

Kao takva, neadekvatna, nema pješački prijelaz i smatra da će se stvoriti veći broj 
prometnih nesreća.  

Nakon dulje rasprave, nazočni su  

Zaključili  

 Da će se s navedenim primjedbama i prijedlozima hitno pismeno obratiti 

kako bi se što hitnije raspravila i riješila predmetna problematika.  
 
 

AD 2 

       
 Gosp. Vukušić nazočne je upoznao sa pristiglim dopisom gđe. Ive Marčelja, koja  
traži poboljšanje rasvjete na dječjem igralištu pored Robne kuće Vežica te ogradnju 
igrališta zbog blizine prometnice koja vodi na parkiralište.  
 Predsjednik je također nazočne obavijestio kako je stranka HDZ uputila zahtjev za 
korištenje prostora odnosno predizborni skup koji je održan 6. studenog o.g. budući da u 
tom tjednu nije održana sjednica Vijeća.   

Nazočni su nakon razmatranja na zahtjeve izrazili pozitivno mišljenje.  
 
 

AD 3 
 
 Predsjednik i tajnica su nazočnima prenijeli informaciju da će se početkom 
mjeseca prosinca – točnije 4. prosinca o. g. održati program za djecu Doček Svetog 
Nikole.  
 Program je dogovoren sa gđom. Svjetlanom Vukić, nastavnicom OŠ G. Vežica 
koja će kroz suradnju sa udrugom „Karmelino“ razraditi i organizirati kompletan program 
koji će trajati oko sat vremena.  

Točno vrijeme i detalji oko podjele slatkiša i sokića dogovorit će se naknadno na 
održanom sastanku s čime će članovi biti pravovremeno obaviješteni.  
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AD 4 

 
 Pod ovom točkom, nazočni su raspravljali o komunalnoj problematici te o 
radovima koji su neophodni za sanaciju a koji će se pismeno uputiti nadležnim 
strukturama.  
  
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 17. studeni 2015. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.    
 
         
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 


