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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/18-11/9 
URBROJ : 2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,       26. 9. 2018. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 48. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

48. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 26. rujna 2018. godine (srijeda) s početkom u 
9,00 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 
- Radojka Martinović, član VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Sonja Ban Oklobdžija, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 
Usvajanje zapisnika sa 47. 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 komunalnih prioriteta MO Gornja Vežica za 2019. 

godinu 

2. Realizacija programa Dan neovisnosti 

3. Razmatranje pristiglih dopisa i zahtjeva za korištenje prostora 

4. Razno 

- Akcija „Volim Hrvatsku – Volim Rijeku“ 

- Komunalna problematika Gornje Vežice 

- „Solidarnost na djelu“ 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

AD 1 

 
Predsjednik Vijeća pozvao je nazočne da iznesu svoje mišljenje vezano za 

predlože komunalne prioritete za 2019. godinu.  
Nakon dulje rasprave i razmatranja kompletnih prijedloga te iznosa svake stavke, 

nazočni su jednoglasno usvojili komunalne prioritete za 2019. godinu.   
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AD 2 
 
            Budući se već tradicionalno od strane Vijeća MO Gornja Vežica predlaže i 
organizira program Dan neovisnosti, nazočni su iznijeli prijedloge vezano za realizaciju 
istog.  
            Nakon razmatranja, nazočni su  

Zaključili 

            • da će se organizirati kulturni program sa kraćim predavanjem od strane 

nastavnice Osnovne škole gđe. Svjetlane Vukić.   
 

AD 3 
 

Predsjednik Vijeća i tajnica nazočne su upoznali sa pristiglim dopisima koji će se 
proslijediti nadležnim strukturama vezano za određenu problematiku ulice Zdravka Kučića 
vezano za oštećenje prometnice uslijed učestalog prolaza kamiona te odloženog smeća u 
ulici Zdravka Kučića kbr. 5.  

Nazočni su također razmotrili slijedeće zahtjeve za privremeno korištenje prostora: 
- K.K. Bura – održavanje vježbi za mještane ponedjeljkom i srijedom od 9,00 do 

10,00 sati  
- Daniela Štimac Midžić – održavanje Humanitarne priredbe „Srce na dlanu“ 

dana 1. prosinca 2018. od 18,00 do 20,00 sati.  
Nakon dulje rasprave i razmatranja, nazočni su  

Zaključili 

            • te na oba zahtjeva iznijeli pozitivno mišljenje.  
 

AD 4 
 

Predsjednik Vijeća pozvao je nazočne da, ukoliko su u mogućnosti, dođu u 12 sati 
u Gradsku vijećnicu jer se održava program „Volim Hrvatsku – Volim Rijeku“.  

Program se održava u suradnji Turističke zajednice i Grada Rijeke.  
Osim u gore navedenoj točki 3, Vijeće je i pod točkom Razno ponovo razmatralo 

komunalnu problematiku određenih dijelova Gornje Vežice temeljem prijave građana te 
uočenog stanja na terenu.  

Predsjednik Vijeća i tajnica nazočne su upoznali sa akcijom „Solidarnost na djelu“ 
koja se provodi 11. listopada 2018. godine.   
 
 
Sjednica je završila u  11,00 sati.  
U Rijeci, 26. rujan 2018. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
  
 
 
 

      Zapisničarka:                             Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
         Sonja Ban Oklobdžija                                                   Vinko Vukušić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


