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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/16-11/11 
URBROJ : 2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,       23. 11. 2016. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 25. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

25. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 23. studenog 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 24. 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. Doček Svetog Nikole – dogovor oko realizacije planiranog programa  

2. Razmatranje i usvajanje te korekcije Programa rada za 2017. godinu 

3. Prijedlog prioriteta u održavanju objekata i uređenje komunalne 

infrastrukture na području MO G. Vežica za 2017. godinu – očitovanje na 

odgovor Odjela gradske uprave za komunalni sustav 

4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

 

AD 1 
 
  Predsjednik Vijeća pozvao je nazočne da se uključe u realizaciju programa Doček 
Svetog Nikole koji se svake godine, tradicionalno, obilježava za dječicu s područja Gornje 
Vežice.  
 U programu će sudjelovati Prve riječke mažoretkinje sa nekoliko točaka dok će u 
nastavku programa, predstavu za djecu održati udruga „Karmelino“ i nastavnica OŠ 
Gornja Vežica Svetlana Vukić.  



  2 

 Planirana sredstva reprezentacije utrošit će se za kupnju slatkiša, sokova i 
grickalica za djecu dok će se sredstva na poziciji ostale usluge utrošiti za plaćanje 
predstave za djecu kako je planirano.  
 

AD 2 

       
 Predsjednik i tajnica nazočne su upoznali sa eventualnim izmjenama Programa 
rada za 2017. godinu.  
 Nakon dulje rasprave i razmatranja, nazočni su  

 zaključili  

- da će se za slijedeću godinu predložiti isti programi s istim iznosima 

kako je i predloženo na posljednjoj sjednici.  

 

AD 3 

 
 Nazočni su razmotrili sve prijedloge komunalnih prioriteta za 2017. godinu sa 
navedenim iznosima i napomenama nadležnih.  
 Zahvat pod točkom 3 nabava-zamjena postojeće umjetne trave na igralištu 
Osnovne škole Gornja Vežica, prema mišljenju nadležnih neće se moći realizirati iz 
sredstava prioriteta za 2017. godinu jer je potreban kompletan iznos od 220.000,00 kuna 
te se zahvat mora izvesti u cijelosti i nije moguće usvojiti manji iznos od navedenog dok je 
Vijeće za isti planiralo ostatak sredstava u iznosu od 94.000,00 kuna. 
 Nakon dulje rasprave i razmatranja, članovi su  

zaključili  

- kako će se svi prijedlozi koje je temeljem mišljenja stručnih Odjela 

moguće realizirati, prihvatiti za realizaciju za iduću godinu. 

Što se tiče gore navedenog zahvata pod točkom 3, Vijeće isti smatra vrlo 

važnim te će dogovoriti hitan sastanak sa nadležnim Odjelima kako bi se 

preostala sredstva ipak utrošila u postavu umjetne trave i proširenje 

javne rasvjete (reflektora) oko igrališta.  

 

AD 4 

 
Nazočni su, između ostalog, razmatrali i tekuću komunalnu problematiku ovog 

područja. 
Predsjednik Vijeća je istaknuo kako su mu građani skrenuli pažnju na vožnju 

autobusne linije broj 9 koja vikendom ne prometuje kroz ulicu Vjekoslava Dukića i 
Kampus te je potrebno uputiti dopis Autotroleju kako bi se navedeno promijenilo te izašlo 
ususret mještanima navedenog područja.  
 

 
 
Sjednica je završila u  20,00 sati.  
U Rijeci, 23. studeni 2016. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
 
 
         
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 
 
 


