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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/16-11/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,       27. 10. 2016. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 24. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

24. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 27. listopada 2016. godine (četvrtak) 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 23. 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. Osvrt na realiziran program Dan neovisnosti  

2. Razmatranje i usvajanje Programa rada za 2017. godinu 

3. Razmatranje i usvajanje Komunalnih prioriteta MO G. Vežica za 2017. godinu 

4. Razmatranje zahtjeva za korištenje prostora mjesne samouprave: 

4.1.     Humanitarna priredba Srce na dlanu – petak 11.11.2016. od 17,00 do  

           21,00 sati – zahtjev podnijela Daniela Štimac Midžić 

4.2. Vital Med d.o.o. utorak 8. i 22. 11. 2016. od 9,00 do 15,00 sati – 

iridološke analize 

       5.  Razno 

5.1.     Informacije sa održanog sastanka u OŠ G. Vežica vezano za postavu- 

           zamjenu umjetne trave – izvjestitelj: Marijan Bačić 

5.2. Informacije sa terena  

5.3. Akcija Solidarnost na djelu 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
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AD 1 
 
 Zamjenik predsjednika Vijeća je s članovima razmotrio realizirani program Dan 
neovisnosti koji je održan u subotu 8. listopada o. g.  
 Program je prvi puta održan prošle godine te je zbog vrlo dobrog odaziva 
mještana, planiran i održan i ove godine.  

U dogovoru sa nastavnicom gđom. Svetlanom Vukić održana je prezentacija pod 
nazivom „Slikom i riječju sjetimo se puta koji je Hrvatska prošla do svoje neovisnosti“. 

Nakon održanog programa za sve nazočne upriličena je zakuska.    
Nazočni su nakon kraće rasprave izrazili zadovoljstvo realizacijom planiranog 

programa te su temeljem navedenog odlučili program planirati i za iduću godinu.  
  

AD 2 

       
 Predsjednik i tajnica nazočne su pozvali da iznesu svoje prijedloge glede izrade 
Programa rada za 2017. godinu.  
 Nakon dulje rasprave, nazočni su  

 zaključili  

- da će se u slijedećoj godini predložiti slijedeći programi: Maškare na G. 

Vežici, Majčin dan, Dan MO G. Vežica u koji ulazi izbor Naj okućnice i 

sportski program, Dan neovisnosti i Doček Sv. Nikole  a tijekom travnja i 

svibnja predložit će se i 2 ekološke akcije. 

 

AD 3 

 
 Nazočni su razmotrili sve prijedloge komunalnih prioriteta za 2017. godinu sa 
navedenim iznosima i napomenama nadležnih.  
 Nakon dulje rasprave i razmatranja, članovi su  

zaključili  

- kako će se svi prijedlozi koje je nakon razmatranja stručnih službi 

moguće realizirati, prihvatiti. 

Zahvat pod točkom 3 nabava-zamjena postojeće umjetne trave na 

igralištu Osnovne škole Gornja Vežica, Vijeće smatra vrlo važnim te je 

ostatak sredstava od 94.000,00 kuna ostavio za realizaciju navedenog 

zahvata uz mogućnost proširenja javne rasvjete (reflektora) oko igrališta 

a sve u dogovoru sa Odjelom gradske uprave za gospodarenje 

imovinom.  

 

AD 4 

 
Nazočni su razmotrili pristigle zahtjeve za korištenje prostora:  
 

4.1. Na zahtjev gđe. Daniele Štimac Midžić za korištenje prostora (dvorana) dana 
11. 11. 2016. od 17,00 do 21,00 sat radi održavanja humanitarne priredbe „Srce na 

dlanu“, Vijeće je izrazilo pozitivno mišljenje budući da se takva humanitarna priredba 
održava već treću godinu. Ove godine se ista održava za pomoć Socijalnoj samoposluzi.   

 

4.2. Zahtjev za korištenje prostora (mala sala) uputilo je poduzeće Vital Med d.o.o. 
za dane 8. i 22. 11. 2016. u vremenu od 9,00 do 15,00 sati radi održavanja iridoloških 

analiza te je Vijeće također izrazilo pozitivno mišljenje.  
 
 

AD 5 
 

 5.1. Zamjenik predsjednika Vijeća nazočne je upoznao sa sastankom održanim u 
Osnovnoj školi Gornja Vežica gdje su prisustvovali i predstavnici Odjela gradske uprave 
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za gospodarenje imovinom a vezano za zamjenu dotrajale i oštećene umjetne trave na 
igralištu OŠ G. Vežica. 
 Vijeće je navedeni prijedlog uvrstio u komunalne prioritete za 2017. godinu te će 
se zahvat nastojati realizirati u dogovoru sa navedenim Odjelom kao što je navedeno u 
točki 3. obzirom da sredstva MO nisu dostatna za kompletnu realizaciju zahvata.  

 

5.2. Predsjednik i tajnica nazočne su upoznali sa informacijama sa terena koji je 
obiđen u nekoliko dana a odnosi se na novoizgrađeni nogostup u ulici Kačjak-T.Strižića-
Sv. Ana, uklanjanjem nepoželjne vegetacije na pojedinim stepenicama te uočenim 
komunalnim neredom na području G. Vežice.  

U sklopu navedene točke, nazočni su raspravljali i o grafitima koji se nalazi na 
stražnjoj odnosno bočnoj strani Hrvatskog doma Vežica te će se navedeno proslijediti 
nadležnima kako bi se isti uklonili.  

 

5.3.Nazočni su također upoznati i sa akcijom Solildarnost na djelu koja je održana 
u prostoru Doma dana 13. listopada o. g. čiji je izvještaj pismeno podnijela gđa. Hilda 
Wagner.  

 
 
Sjednica je završila u  20,00 sati.  
U Rijeci, 27. listopad 2016. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
 
 
         
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 
 
 


