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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/16-11/9 
URBROJ : 2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,       14. 9. 2016. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 23. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

23. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 14. rujna 2016. godine (srijeda) s početkom u 
17,00 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 22. 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. Planiranje i realizacija programa Dan neovisnosti (ekološka akcija i kulturno-

umjetnički program) 

2. Razmatranje zahtjeva za korištenje prostora mjesne samouprave (HDZ, 

Udruga RIS-Ivona Brnelić) 

3. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Predsjednik Vijeća je s članovima razmotrio i dogovarao pripremu i realizaciju 
programa Dana neovisnosti.   
 Program je prvi puta održan prošle godine te je zbog vrlo dobrog odaziva 
mještana, planiran i za ovu godinu.  

Obzirom na dovršetak izgradnje crkve Sveta Ana i uređenja okoliša iste gdje se 
planira urediti Gradski park čiji je projekt već u izradi, Vijeće MO G. Vežica je nakon 
održanih sastanaka i obilaska terena sa nadležnima iz OGU za komunalni sustav i OGU 
za urbanizam, odlučilo izmijeniti program Dana neovisnosti te održati ekološku akciju 
čišćenja i uklanjanja suhih granja.  
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Akcija je održana 14. rujna od 8,00-13,00 sati a osim članova Vijeća i volontera s 
G. Vežice, sudjelovali su i djelatnici KD Čistoća sa alatom.  

Obzirom da program čišćenja nije bio planiran kroz program Dana neovisnosti, 
Vijeće je bilo suglasno da se troškovi usluge pripreme i dostave toplih obroka i sokova za 
sudionike akcije u iznosu od 505,00 kuna podmire sa pozicije reprezentacije poticaja 
donacija.  

U nastavku realizacije programa, kroz suradnju sa OŠ Gornja Vežica, održat će se 
kraće predavanje na temu Dan neovisnosti nakon čega bi se održao glazbeni nastup 
učenika OŠ G. Vežica u dogovoru sa ravnateljicom škole gđom. Matešin i nastavnicom 
gđom. Svjetlanom Vukić. 

  

AD 2 

       
Nazočni su razmotrili pristigle zahtjeve za korištenje prostora:  
- politička stranka HDZ uputila je zahtjev za korištenje prostora za predizborno 

druženje 9. rujna o. g. od 18,00 - 22,00 sata. Obzirom da je zahtjev zaprimljen 

prošli tjedan kada se Vijeće nije održalo, zahtjev je razmotren uz pozitivno 

mišljenje nazočnih. 
- Udruga RIS koju vodi Ivona Brnelić predala je zahtjev za korištenje prostora 

koji bi koristila subotom od 13,00 – 15,00 sati za održavanje plesnih satova. 
Vijeće je isto razmotrilo te  

su na traženo izrazili pozitivno mišljenje.  
  

AD 3 
 
 Pod navedenom točkom nazočni su razmatrali pristigle dopise između ostalog i 
dopis ravnateljice OŠ Gornja Vežica gđe. Matešin vezano za zamjenu dotrajale i oštećene 
umjetne trave na igralištu OŠ G. Vežica. 
 Nakon dulje rasprave i razmatranja nazočni su mišljenja da bi se sastanak sa 
djelatnicima Direkcije za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene 
namjene  svakako trebao održati te bi željeli istome nazočiti.  

Gosp. Vukušić je istaknuo da će se točan iznos navedenog zahvata doznati nakon 
što nadležni Odjel razmotri prijedlog koji je uvršten među ostale komunalne prioritete za 
2017. godinu. 

Gosp. Bačić smatra da se umjetna trava na školskom igralištu mora svakako 
postaviti i zamijeniti najkasnije do srpnja iduće godine kako bi se, između ostalog, mogao 
održati turnir u malom nogometu u povodu Dana MO Gornja Vežica.  
 Nazočni su također upoznati sa pozivom na prijavu za sudjelovanje u pilot 
programu pružanja podrške radu i razvoju jednog mjesnog odbora na području grada 
Rijeke koje bi vršila udruga Smart. 

   
 
Sjednica je završila u  20,00 sati.  
U Rijeci, 14. rujan 2016. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
 
 
         
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 
 
 


