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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/17-11/9 
URBROJ : 2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,       27. 9. 2017. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 36. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

36. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 27. rujna 2017. 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 35. 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 Programa rada za 2018. godinu 

2. Priprema za realizaciju programa Dan neovisnosti  

3. Zahtjev za korištenje prostora: 

- HSU 

- Daniela Štimac Midžić – Humanitarna priredba Srce na dlanu 

4. Razmatranje pristiglih zahtjeva i dopisa građana 

5. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

AD 1 
   

Predsjednik i tajnica nazočne su pozvali da iznesu svoje prijedloge glede izrade 
Programa rada za 2018. godinu te su ih upoznali sa primljenim materijalom.  
 Nakon dulje rasprave i dogovora, nazočni su  

 zaključili  

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

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

sportski program, Dan neovisnosti i Doček Svetog Nikole  a tijekom 

ožujka i travnja predložit će se i 2 ekološke akcije. 
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AD 2  

 
Program Dan neovisnosti održava se već treću godinu zaredom i nailazi na dobar 

odaziv mještana te je planiran i za ovu godinu.  
U sklopu navedenog, kroz suradnju sa OŠ Gornja Vežica i nastavnicom 

Svjetlanom Vukić, dana 9. listopada održat će se predavanje na temu Dan neovisnosti 
nakon čega bi se održao glazbeni nastup učenika OŠ G. Vežica a sve u dogovoru sa 
ravnateljicom škole gđom. Matešin. 

 

AD 3 

 
Nazočni su upoznati sa zahtjevom za korištenje prostora od strane Hrvatske 

stranke umirovljenika koja je prostor koristila 14. rujna 2017. od 17 do 18 sati te su na isti 
iznijeli pozitivno mišljenje. 

Predsjednik VMO nazočne je upoznao i sa zahtjevom za korištenje prostora gđe. 
Daniele Štimac Midžić vezano za održavanje humanitarne priredbe Srce na dlanu koja će 
se održati u petak 3. studenog 2017. s početkom u 18 sati.  

Budući se program održava svaku godinu i u svrhu je pomoći onima kojima je to 
stvarno potrebno, Vijeće je na zahtjev izrazilo pozitivno mišljenje uz nadu da će se u 
pomoć uključiti veći broj mještana Vežice.  
 

AD 4 

 
Nazočni su razmotrili sve pristigle dopise i zahtjeve građana:  

1. gosp. Dadić, R. Petrovića 39, Vijeću je uputio zahtjev sa nekoliko točaka odnosno 
zahtjeva od kojih nije niti jedno za koje je Vijeće kompetentno za rješavanje. 
Nazočni su razmotrili i raspravili pismeno te su  

zaključili  

 kako će se gosp. Dadiću uputiti pismeni odgovor kako bi se upoznao sa  

Normativnim aktima Vijeća MO Gornja Vežica prema kojima isti djeluju. 

Također je važno da se građani koji su dali zahtjev upoznaju i sa Izvadkom iz 

Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi te Statutom Grada Rijeke kako bi 

dobili točan uvid u nadležnost Vijeća MO-a. 
2. drugi zahtjev gđe. Vladimire Olearski-Tambozzo, Ratka Petrovića 12, zaprimljen je 

zbog propuštanja krovne ploče garaže u vlasništvu gđe. Olearski-Tambozzo. 
Garaža se nalazi u ulici Franje Belulovića kbr. 16 i u zahtjevu je navedeno kako je 
ista kupljena u takvom stanju.  
Vijeće je problematiku razmotrilo te smatra kako oni nisu nadležni za rješavanje 
navedene problematike te je  

Zaključeno  

 da će Vijeće zahtjev gđe. Olearski-Tambozzo sa svom dokumentacijom 

proslijediti na razmatranje OGU za komunalni sustav.  

 

AD 5 

 
Predsjednik i tajnica nazočne su upoznali i sa zaprimljenim materijalom vezanim 

za područje Aktivnog sudjelovanja mladih u društvu.  
Također su informirani o podjeli priznanja za provedbu akcije Biramo najljepšu 

okućnicu, balkon i prozor koje će se u sklopu akcije Volim Hrvatsku – Volim Rijeku 2017. 

Dodijeliti danas u 12 sati u Gradskoj vijećnici.  
 

Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 27. rujna 2017. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
  
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 


