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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/16-11/3 
URBROJ : 2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,       22. 3. 2016. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 17. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

17. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 22. ožujka 2015. 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 16. 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 realiziranog programa - Dan žena 

2. Dogovor i priprema za realizaciju programa Eko akcija (travanj 2016.) 

3. Razmatranje pristiglih dopisa, zahtjeva za korištenje prostora, zahtjeva 

građana i ostalog  

4. Razmatranje planiranih i započetih radova na Gornjoj Vežici 

5. Razno 
 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 

 
Predsjednik Vijeća s nazočnima je raspravio i razmijenio utiske oko realizacije 

programa Dan žena koji je započeo dana 2. ožujka 2016. besplatnim mjerenjem krvnog 
tlaka i šećera u krvi.  

Na sam Međunarodni dan žena, za sve žene ali i njihovu pratnju održan je 
kulturno-zabavni program a upriličena je i zakuska za sve volontere i goste.  

Nazočni su vrlo zadovoljni provedenim programom te isti planiraju realizirati i iduće 
godine.  
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AD 2 

       
Predsjednik Vijeća pozvao je nazočne da iznesu svoje prijedloge kada bi se po 

njihovom mišljenju mogla planirati ekološka akcija.  
Nakon dulje rasprave, nazočni su istaknuli kako bi se ekološka akcija na brdu 

Sveti Križ mogla održati u subotu 23. travnja 2016. godine.  
S istim će upoznati nadležne Odjele kako bi se sve pripremilo za održavanje akcije 

a pozvat će se i volontere prigodnim plakatima te objavom u medijima i na web 
stranicama.  
   

AD 3 

 
 Kroz ovu točku, nazočni su razmotrili pismene i usmene zahtjeve koji su pristigli u 
tajništvo MO te su svaki posebno razmotrili i o njemu raspravili: 
 

-Tajnica je nazočne upoznala s odgovorom Rijeka prometa vezano na 
dugogodišnje dopisivanje oko povećanja sigurnosti na pješačkom prijelazu u ulici Zdravka 
Kučića kbr. 18 koje Vijeće traži. 

U dopisu su navedene mogućnosti kako bi se mogao pokrenuti postupak za 
povećanje sigurnosti na pješačkom prijelazu iako bi ovakav zahvat i oprema u iznosu od 
70.000,00 kuna teretila sredstva prioriteta mjesnog odbora.  

Nazočni su navedeno razmotrili te  

zaključili 

 kako bi se zahvat trebao realizirati iz nekih drugih sredstava a ne iz 

sredstava MO-a jer je isti vrlo hitan a kroz prioritete bi se realizirao tek 

tijekom iduće godine. Vijeće je također istaknulo kako je zahvat već bio 

uvršten u listu prioriteta iako je od strane nadležnih službi bio izbačen kao 

nedovoljno potreban.    

 
-Nazočni su razmotrili zahtjev za korištenjem prostora od strane političke stranke 

SDP koja je prostor koristila 7. i 21. ožujka 2016. te je Vijeće na isto izrazilo pozitivno 
mišljenje.  
 

-Nazočni su razmotrili i zahtjeve za korištenjem prostora od strane političke 
stranke HDZ koja bi prostor koristila 13. i 17. travnja 2016. te je Vijeće na traženo izrazilo 
pozitivno mišljenje.  
 

-Tajnica je nazočne upoznala sa pismenim zahtjevom Hrvatske stranke 
umirovljenika koja u ime umirovljenika traži dozvolu za korištenje prostora odnosno 2 
manje kancelarije gdje je donedavno MO imao svoj ured a koji sada služi za odlaganje 
stolova i ostalog inventara koji se ne koristi svakodnevno. 

Kako je istaknuto u zahtjevu, prostorije bi umirovljenicima koristile za 
poslijepodnevna druženja jednom u tjednu.  

U razgovoru sa predsjednicom Podružnice umirovljenika G. Vežica, rečeno je 
kako je umirovljenicima dovoljno druženje u maloj sali jednom tjedno (srijedom od 9,30 do 
10,30 sati) te im nije potreban drugi prostor.  

Temeljem svega navedenog, Vijeće je  

zaključilo  

 kako će prema HSU proslijediti pismeni odgovor i upoznati ih s mišljenjem 

članova Podružnice kojima je dosadašnji prostor dovoljan za korištenje.  
 

-Nazočni su upoznati i sa zahtjevom gosp. Antuna Grega, Ratka Petrovića 6 koji i 
organizirao  sastanak ovlaštenih predstavnika stanara zgrada ul. Ratka Petrovića od kbr. 
2 do 18 dane 30 ožujka ili 27. travnja 2016. na što je Vijeće izrazilo pozitivno mišljenje i to 
na termin za mjesec travanj. 
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-Razmotren je i zahtjev od strane firme Vital.med d.o.o. koji bi za potrebe kvantne 
dijagnostike građana koristila prostor male sale kako je istaknuto krajem mjeseca ožujka.  

Zbog veće zainteresiranosti za korištenje prostora za te termine, Vijeće je  

 

zaključilo  

 i izrazilo pozitivno mišljenje na zahtjev ali za termin u mjesecu travnju i to 

11. i 12. travnja o. g. ili eventualno drugi slobodni termin u dogovoru sa 

odgovornom osobom firme Vital.med. d.o.o. 
 

AD 4 
 
 Kroz ovu točku, nazočni su razmatrali tekuću komunalnu i ostalu problematiku 
područja G. Vežica kao i radove koji su započeli s realizacijom: radovi na održavanju 
mješovitog kanalizacijskog kolektora u ulici Vjekoslava Dukića, radovi na uređenju partera 
na igralištu u ulici Braće Stipčić kod kbr. 9 te izgradnja nogostupa u ulici Kačjak. 
 

AD 5  
 
 Gosp. Bačić je nazočne upoznao sa nedavno osnovanim aktivima darivatelja krvi 
između kojih je Sušak 3 osnovan za područje MO G. Vežica, Draga, Sv. Kuzam, Svilno i 
Orehovica a predsjednik mu je Marijan Bačić.   
 
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 22. ožujka 2016. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.    
 
         
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 
 
 
 
 
 
 


