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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/18-11/5 
URBROJ : 2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,       16. 5. 2018. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 44. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

44. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 16. svibnja 2018. 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 43. 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. Dani Svetog Vida – izvjestitelj: Marijan Bačić 

2. Razmatranje realiziranog programa – provedena 2. eko akcija 12. 5. 2018.   

3. Razmatranje pristiglih zahtjeva, dopisa građana i nadležnih Odjela  

4. Razno: 

- Informacije sa održanog sastanka s direktorom Rijeka plus d.o.o. 

- Upoznavanje s materijalima za izradu Programa rada za 2019. godinu  

- Informacije sa terena vezano za umjetnu travu na igralištu OŠ G. Vežica i 

upoznavanje sa sastankom koji će se održati na tu temu 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

AD 1 

 
Gosp. Bačić je ponovo naglasio 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 iako očekuje još prijava.  

Također je nazočne pozvao da se taj dan pridruže i bodre naše mještane u igrama 
koje će se održati 2. lipnja na Zametu.  
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AD 2 
Predsjednik Vijeća istaknuo kako je uspješno realizirana i druga druga Eko akcija 

održana 12. svibnja ispod Robne kuće Vežica. Istaknuo je kako se uključio veći broj 
građana te je jednoglasno  

Zaključeno  

 kako su obje akcije održane na brdu Sveti Križ i ispred Robne kuće 

uspješno realizirane te će se i ubuduće planirati održavanje istih.  

AD 3 
 
 Predsjednik Vijeća i tajnica nazočne su upoznali sa svim pristiglim dopisima te sa 
komunalnom problematikom na području Gornje Vežice.  
 Nazočni su upoznati sa dosadašnjom uspješnom realizacijom uklanjanja 
prijavljenog komunalnog nereda i čišćenjem dijelova na kojem je uočeno ili prijavljeno 
odlaganje istog.  
   

AD 4 
 

Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao sa održanim sastankom sa direktorom 
Željkom Smojverom, Rijeka plus d.o.o. vezano za problematiku prolaza i parkiranja ulicom 
Vjekoslava Dukića.  

Nazočni su upoznati sa Odobrenjem vezano za izvođenje radova na preregulaciji 
prometa ulice V. Dukića obzirom na izvođenje radova na izgradnji nove bolnice.  

Također im je iznijeta i situacija – Prikaz prijedloga rješenja koje je privremeno.  
 
Obzirom na raspisivanje izbora za članove Vijeća MO, tajnica je nazočne upoznala 

sa papirologijom odnosno rokovima (25. kolovoz 2018.) izrade prijedloga Programskih 
aktivnosti Vijeća za 2019. godinu. 

  
Pod ovom točkom nazočni su ukratko razmotrili program Dana MO Gornja Vežica 

koji će se održati u mjesecu srpnju a tajnica je nazočne pozvala da se uključe i pozovu 
susjede na sudjelovanje u akciji izbor Najljepše okućnice, balkona i prozora što se 
također već tradicionalno održavanja povodom Dana MO-a.   

Dodatni detalji oko provođenja programa dogovarat će se na idućim sjednicama.  
 

 Predsjednik i zamjenik Vijeća nazočne su upoznali sa sastankom koji će se održati 
sa ravnateljem Direkcije za gradnju i održavanje objekata javne poslovne i stambene 
namjene gosp. Marinom Čaušević te sa direktorom firme Hausler d.o.o. vezano za 
popravak umjetne trave na igralištu Osnovne škole Gornja Vežica. 
 Sastanak je sazvan jer je na nekim mjestima umjetna trava, uslijed loših 
vremenskih uvjeta, podignuta a potrebno je igralište i zaštititi od vandalizma i ulaska 
vozila na istu.  
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 16. svibnja 2018. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
  
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 
 
 
 
 
 
 
 


