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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/17-11/5 
URBROJ : 2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,       12. 5. 2017. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 32. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

32. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 12. svibnja 2017. godine (petak) 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 31. 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. Realizacija programa Majčin dan 

2. Razmatranje i usvajanje prijedloga komunalnih prioriteta za 2018. godinu 

3. Razmatranje pristiglih zahtjeva za korištenje prostora (HDZ, SDP) 

4. Razmatranje pristiglih dopisa 

5. Dani Svetog Vida – izvjestitelj: Marijan Bačić 

6. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

AD 1 
   

Nazočni su raspravili i dogovorili detalje oko provedbe programa Majčin dan.  
Kako je bilo ranije i dogovoreno, program je započeo u srijedu 10 . će se održati 

dana 12. svibnja budući se Majčin dan službeno obilježava drugu nedjelju u mjesecu 
svibnju.  

U glazbenom dijelu nastupit će Vokalno-instrumentalni sastav „Venus“ a gosti i 
volonteri će se počastiti nakon održanog programa.  
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AD 2  

 
Predsjednik Vijeća i nazočni ponovo su detaljno razmotrili sve pristigle zahtjeve –

prijedloge komunalnih prioriteta za 2018. godinu. 
Predsjednik i tajnica obišli su sve lokacije te je od strane Vijeća sastavljena 

slijedeća lista prijedloga: 
 

1. Građevinsko i hortikulturalno uređenje okoliša stambene zgrade u ulici 

Zdravka Kučića kućni broj 14 (postava klupa bez naslona ispred ulaza, uređenje 

živice, postava gljiva-zabrana parkiranja, uređenje dječjeg igrališta i uređenje 

površine za pse) 

2. Postava reflektora-rasvjete na igralištu Osnovne škole Gornja Vežica u 

ulici Gornja Vežica kućni broj 31 

3. Izrada projekta za hortikulturalno i građevinsko uređenje područja ispred 

Robne kuće Vežica, ulica Franje Belulovića kućni broj 5 

4. Uređenje (raščišćavanje) prostora za parkiranje automobila u ulici Braće 

Ružić sa sjeverne strane kućnog broja 14 

5. Uređenje površine za vježbanje na otvorenom (postava nekoliko fitnes 

sprava) u ulici Braće Stipčić između kućnih brojeva 33 i 39 (pored dječjeg igrališta 

preko puta Dječjeg vrtića "Morčić")  

6. Uređenje terena za postavu stola za stolni tenis i koša za košarku ispred 

dječjeg igrališta u ulici Ivana Matrljana kod kućnog broja 29 

7. Uređenje platoa za igranje malog nogometa, postava koša za smeće i 1 

klupe u ulici Ivana Matrljana sa sjeverne strane između kućnog broja 33 i 35 

8. Sanacija dijela oštećenog nogostupa u ulici Tome Strižića kod kućnog 

broja 6 
 
Nakon što nadležni razmotre predložene zahvate i iznose koji svaku stavku terete, 

Vijeće će sukladno financijskoj konstrukciji i potrebama ponovo isto razmotriti u mjesecu 
studenom. 

 

 

AD 3 

 
 Nazočni su razmotrili pristigle zahtjeve za privremeno korištenje prostora od 
političke stranke HDZ i SDP te na iste izrazili pozitivno mišljenje.   
 
 

AD 4 
 
 Budući da je uz pristigle zahtjeve za prijedlog prioriteta stigao i veći broj dopisa 
koje nije potrebno uvrštavati u komunalne prioritete jer se radi od zahvata koje  se mogu 
realizirati iz sredstava redovnog održavanja, Vijeće je iste razmotrilo da će se proslijediti 
nadležnima na postupanje.  
 Isto tako, stiglo je nekoliko dopisa koji također ne pripadaju prijedlozima 
komunalnih prioriteta jer se radu o većim zahvatima te će se navedeno također proslijediti 
nadležnim strukturama na razmatranje i eventualno postupanje.  
 
 

AD 5  
 
 Gosp. Bačić nazočne je upoznao sa održavanjem sportskih turnira u povodu Dana 
Svetog Vida te sa detaljima oko same organizacije.  
 Sportske discipline i aktivnosti održat će se u subotu 3. lipnja o. g. u Sportskom 
centru Zamet kao i svake godine.  
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AD 6  

 
 Pod ovom točkom, nazočni su razmatrali komunalnu problematiku ovog područja. 
 
 
 

Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 12. svibnja 2017. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.    
  
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 
 


