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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/18-11/3 
URBROJ : 2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,       21. 3. 2018. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 42. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

41. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 21. ožujka 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 41. 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 oko realizacije programa Ekološke akcije na G. Vežici 

3. Razmatranje pristiglih zahtjeva za korištenje prostora mjesne samouprave  

(HSU, SDP) 

4. Razmatranje problematike prolaza i parkiranja u ulici Vjekoslava Dukića   

5. Razmatranje pristiglih zahtjeva, dopisa građana i nadležnih Odjela 

6. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

AD 1 
   

Nazočni su razmotrili odrađen program Dan žena u kome je nastupila Ženska 
klapa Trsat (u sklopu Hrvatske čitaonice Trsat) pod vodstvom maestra Vinka Badjuka. 

Sudeći po komentarima i zadovoljstvu mještanki, Vijeće je jednoglasno  

Zaključilo 

 da je program naišao na jako dobar odaziv i zadovoljstvo žena koje 

su program pratile te će se tradicionalno održavati i ubuduće. 
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AD 2  

 
Nazočni su razmotrili mogućnosti vremenske realizacije programa Eko akcija te je 

jednoglasno  

Zaključeno  

 kako će se tijekom mjeseca travnja (7. Ili 14. travnja) održati jedna eko 

akcija najvjerojatnije na brdu Sveti Križ dok će se druga akcija održati 

u mjesecu svibnju.  
  

AD 3 
 
Nazočni su upoznati sa pristiglim zahtjevima za korištenje prostora od strane 

političke stranke HSU (16. ožujka) i SDP (23. ožujka) te na iste iznijeli pozitivno mišljenje.  

 

 

 AD 4 
 
 Predsjednik Vijeća nazočnima je iznio prometnu problematiku ulice Vjekoslava 
Dukića budući je uvođenje naplate parkiranja onemogućilo normalan prolazak automobila 
i autobusa.  
 Također je upoznao nazočne da je u tijeku dogovor za održavanje sastanka sa 
direktorom poduzeća Rijeka plus gosp. Željkom Smojverom te će se s terminom sastanka 
nazočne naknadno upoznati.  
 
 

AD 5 
 
Nazočni su razmotrili pristigle zahtjeve građana te odgovore nadležnih Odjela.  
 
 

AD 6  
 

Pod ovom točkom nazočni su raspravili komunalnu problematiku ovog područja te 
dogovarali mogućnosti rješavanje iste. 
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 21. ožujka 2018. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
  
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 


