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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/16-11/5 
URBROJ : 2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,       18. 5. 2016. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 19. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

19. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 18. svibnja 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 18. 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 prijedloga komunalnih prioriteta za 2017. godinu 

2. Razmatranje i dogovor oko realizacije programa Dan MO G. Vežica (srpanj 

2016.) 

3. Razno 

3.1. Rebalans financijskog plana VMO G. Vežica za 2016. godinu 

3.2. Razmatranje pristiglih dopisa 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 

 
 Nazočni su ponovo razmotrili sve primljene i predložene prijedloge komunalnih 
prioriteta za 2017. godinu koji su u međuvremenu obiđeni i fotografirani na terenu. 

Nakon dulje rasprave i razmatranja nazočni su donijeli slijedeći 

zaključak  

 kojim se predlažu i usvajaju slijedeći prijedlozi komunalnih prioriteta za 

2017. godinu: 
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1 Postava 1 rasvjetnog tijela, građevinsko i 
hortikulturalno uređenje okoliša stambene zgrade u 
ulici Braće Stipčić kućni broj 41 (postava zaštitne 

ograde, sanacija i podizanje postojećeg zida, 
orezivanje granja)  

2 Nabava-zamjena postojeće umjetne trave na igralištu 
Osnovne škole Gornja Vežica, Gornja Vežica kućni 

broj 31 

3 Postava klupe, koša za smeće i stalka s vrećicama za 
pseći izmet na postojećoj zelenoj površini ispod 

košarkaškog igrališta u ulici Zdravka Kučića kućni broj 
9 (istočna strana) 

4 Postava svjetlećeg znaka sa trepćućim svjetlom na 
pješačkom prijelazu u ulici Zdravka Kučića kućni broj 

18 

5 Uređenje dječjeg igrališta u ulici Franje Belulovića 
kućni broj 8 (zamjena postojećeg tobogana novom 
multifunkcionalnom spravom, postava klupice za 
sjedenje unutar parka i na zelenoj površini pored 
parka, nasipavanje novog pjeska, povećati broj 

sprava (zamjena postojećih) sa gumenim podlogama, 
postaviti 2 košarice za smeće)  

6 Postava stupića na dijelu nogostupa preko puta 
benzinske stanice u ulici Franje Belulovića (pored 

školskog ulaza sa glavne prometnice) 

7 Uređenje prolaza-staze i postava rasvjete na 
postojeći stup u ulici Marči ispod kućnog broja 17 

 

  

AD 2 

       
Predsjednik Vijeća i nazočni razmatrali su prijedloge za pripremu i realizaciju 

programa Dani MO G. Vežica koji će se realizirati u mjesecu srpnju.  
Kao i svake godine, i ove će se kroz navedeni program održati izbor najljepše 

okućnice te besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi.  
 Od sportskih aktivnosti provodi se turnir u briškuli i trešeti i turnir u malom 

nogometu.  
Na idućoj sjednici dogovarat će se i razmatrati prijedlozi oko glazbenog nastupa a 

održat će se i odabir najljepše okućnice koje će tajnica pripremiti.  
   

AD 3 

 

 3.1. Predsjednik i tajnica nazočne su upoznali sa mogućnošću izrade rebalansa 
financijskog plana za 2016. godinu.  
 U svim programima Vijeća planiran je prihod od 1.000,00 kuna donacija te 
sukladno navedenom i 1.000,00 kuna poticaja na poziciji reprezentacija.  
 Budući da je navedeno do sada jedino ostvareno u programu Maškare na G. 
Vežici, prihod od 1.000,00 donacija od firme Ellex d.o.o. utrošit će se u program Dan MO 
G. Vežica kako je i planirano na poziciju reprezentacija dok će se 1.000,00 kuna poticaja 
donacija (planiran na poziciji reprezentacija u programu Dan MO-a) utrošiti u program 
Dan neovisnosti u mjesecu listopadu koje je također planirano na poziciji reprezentacija. 
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 3.2.Nazočni su razmotrili sve pristigle dopise (zahtjeve i odgovore na proslijeđene 
upite) te iste prokomentirali i dogovorili kome navedeno prema potrebi proslijediti.  
 
 Obzirom da je prema Vijeću stigao upit od strane ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka 
a vezano za pronalazak prostora za smještaj djece u idućoj godini (rujan 2015.-lipanj 
2016.) jer se postojeći DV Morčić ruši i kreće se u izgradnju novog dječjeg vrtića, nazočni 
su također razmotrili postojeću problematiku.  
 Nakon kraće rasprave, nazočni su  

zaključili 

 da se ravnateljica DV Rijeka obrati za pomoć odnosno dogovor 

Brodokomercu Nova budući da se dio gornjeg kata Robne kuće Vežica koja 

je u vlasništvu Brodokomerca, prema mišljenju Vijeća može iskoristiti za 

privremeni smještaj djece.  

   
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 18. svibnja 2016. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.    
 
         
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 
 
 


