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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/18-11/4 
URBROJ : 2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,       24. 4. 2018. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 43. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

43. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 24. travnja 2018. godine (utorak) 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 42. 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 pristiglih zahtjeva – male komunalne akcije 

(prioriteti) za 2019. godinu 

2. Dani Svetog Vida – izvjestitelj: Marijan Bačić 

3. Razmatranje realiziranog programa – Eko akcija te dogovor oko termina 

iduće akcije   

4. Razmatranje pristiglih zahtjeva, dopisa građana i nadležnih Odjela (postava 

stupića na brdu Sveti Križ…) 

5. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

AD 1 
   

Nazočni su razmotrili sve pristigle prijedloge komunalnih prioriteta za 2019. 
godinu.  

Nakon dulje rasprave i razmatranja, Vijeće je jednoglasno 

Zaključilo  

 Da će uvrstiti sve pristigle zahtjeve odnosno prijedloge 

građana koje smatraju da mogu biti realizirani. Zahvati koji se ne 
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mogu realizirati iz bilo kojeg razloga, Vijeće će pismeno upoznati. 

Nakon što nadležni prijedloge razmotre i proslijede svoje mišljenje te 

novčane iznose radova, Vijeće će iste konačno usvojiti u mjesecu 

studenom.   

 

AD 2 

 
Kao i svake godine, i ove se u sklopu Dana Svetog Vida organiziraju sportske 

aktivnosti na Zametu.  
Gosp. Bačić je istaknuo kako će MO Gornja Vežica sudjelovati u svim 

disciplinama i to: u natjecanju u briškuli i trešeti, potezanju konopa te u boćanju. Naglasio 
je kako već ima prijavljenih građana za sudjelovanje.  

 

AD 3 

 
Nazočni su razmotrili mogućnosti vremenske realizacije održavanja druge Eko 

akcije te je jednoglasno  

Zaključeno  

 kako će se slijedeća akcija održati 12. svibnja najvjerojatnije na 

lokaciji ispod Robne kuće Vežica (zelena površina pored stepenica). 

Termin će se uskladiti sa KD Čistoća te ako bude promjene, Vijeće će 

se naknadno obavijestiti.   

  

AD 4 
 
 Predsjednik Vijeća i tajnica nazočne su upoznali sa svim pristiglim dopisima te sa 
komunalnom problematikom na području Gornje Vežice.  
 Nakon dulje rasprave, nazočni su iznijeli svoje mišljenje glede nekih upita 
mještana vezano za uređenje područja te će pismene zamolbe proslijediti nadležnima.  

Predsjednik Vijeća ponovo je naglasio da se još uvijek čeka odgovor direktora 
Rijeka plus d.o.o. vezano za održavanje sastanka na temu prometne problematike ulice 
Vjekoslava Dukića obzirom da je, po njegovom mišljenju, uvođenje naplate parkiranja 
onemogućilo normalan prolazak automobila i autobusa.  
  

AD 5 
 

Pod ovom točkom nazočni su ukratko dali smjernice za održavanje programa 
Dana MO Gornja Vežica koji će se održati u mjesecu srpnju.   

Detalji oko provođenja programa dogovarat će se na idućim sjednicama.  
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 24. travnja 2018. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
  
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 
 
 
 
 
 
 
 


