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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/19-01/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-19-6 
Rijeka,       21. 3. 2019. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 3. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

3. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 21. ožujak 2019. godine (četvrtak) s početkom 
u 16,00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Ozren Kraljić, predsjednik VMO 
- Vinko Vukušić, zamjenik predsjednika VMO 
- Adam Butigan, član VMO 
- Iva Ciper, član VMO 
- Frančeska Sobol-Mišćević, član VMO 
- Sonja Ban Oklobdžija, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 

D N E V N I     R E D 

 

1. Uređenje trga ispred Robne kuće Vežica  

2. Priprema za realizaciju programa – Ekološke akcije 

3. Razmatranje zahtjeva za privremeno korištenje prostora mjesne samouprave 

4. Razmatranje pristiglih dopisa i zahtjeva građana 

5. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

AD 1 
  
 Nazočni su upoznati sa održanim sastankom sa djelatnicima Odjela za komunalni 
sustav vezano za uređenje trga ispred Robne kuće Vežica.  
 Nakon dulje rasprave i razmatranja, donijet je  

 Zaključak  

 Vezano za prijedloga da se trg ispred Robne kuće poploči sa 

betonskim opločnicima te je Vijeće suglasno s nastavkom izrade tehničke 

dokumentacije (glavnog projekta) sa novim stanjem. Iznos od 100.000,00 

kuna planiran u komunalnim prioritetima za 2019. godinu za uređenje trga 

ostavio bi se za realizaciju u idućoj godini kada bi se krenulo sa prvom 

fazom uređenja trga.  
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AD 2 

 
Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao s programom Ekoloških akcija koje se 

planiraju u narednom razdoblju (travanj, svibanj). 
Prva akcija održala bi se 13. travnja na brdu Sveti Križ vezano za projekt grupe 

građana Riječkog programa lokalnog partnerstva „Vučica u svemiru“ budući da bi se 
uređivao prostor ispod Astronomskog centra (okretište autobusne linije 7A). 

Dogovor za iduću ekološku akciju, održat će se na idućoj sjednici Vijeća.  
 

AD 3 
 
 Vijeće MO Gornja Vežica razmotrilo je slijedeće zahtjeve za korištenje prostora: 
 

 Udruga branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata – koristila bi 
prostor bez naknade - malu salu ponedjeljak/srijeda/petak od 18,00 do 19,00 sati 
te subotu i nedjelju po potrebi dok bi se uz prethodnu najavu koristila i dvorana  
 

 Boćarski klub Vežica - podnio je zahtjev za korištenje male sale bez naknade 
nedjeljom od 18,00 do 19,00 sati te bi se po potrebi koristila i dvorana za 
Skupštinska i veća okupljanja 

 

 Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Armada Rijeka – koristila bi 
prostor bez naknade utorak/četvrtak/subota od 18,00 do 19,00 sati a ostale dane 
po potrebi te bi se dvorana također koristila po potrebi 
 
Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne sa održanim sastankom s ravnateljicom 

Direkcije za mjesnu samoupravu Dragicom Fadljević. Na sastanku je jedna od tema bila i 
korištenje prostora MO Gornja Vežica i pristigli zahtjevi. Direkcija za mjesnu samoupravu 
stava je da se samo djelomično mogu odobriti traženi termini po ovim zahtjevima.  

Vijeće MO Gornja Vežica je nakon dulje rasprave i razmatranja navedenih 
zahtjeva donijelo pozitivno mišljenje na iste, ali će se zbog stava Direkcije za mjesnu 
samoupravu dopisom zatražiti da Direkcija razmotri mišljenje Vijeća i dostavi pismeno 
svoje stavove na zaprimljene zahtjeve.  
 

AD 4 
 

 Nazočni su razmotrili pristigle dopise između kojih je i dopis gosp. Kurilića, TD 
Rijeka promet vezano za ostatak sredstava po komunalnim prioritetima iz 2019. godine u 
iznosu od 22.393,75 kn s PDV-om koje je potrebno utrošiti.  

Mišljenje Vijeća MO Gornja Vežica je da se sredstva utroše u slijedeće zahvate: 
- Sanaciju dijela oštećene prometnice u ulici Ivana Matrljana između kbr. 6/8, 
- Sanaciju dijela oštećene prometnice u ulici Ratka Petrovića iznad 

stambenog niza 56-80 (pravac Sveti Križ), 
- Sanacija dijela neravne prometnice u ulici Braće Stipčić između kbr. 18 i 25. 

 

AD 5 

 
 Pod ovom točkom razmatrana je komunalna problematika ovog područja.  
 
Sjednica je završila u  18,00 sati.  
U Rijeci, 21. ožujak 2019. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
  
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:         
             Sonja Ban Oklobdžija                                                     Ozren Kraljić 


