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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/15-11/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,       19. 10. 2015. 
 

ZAPISNIK 

SA 12. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

12. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 19. listopada 2015. godine (ponedjeljak) 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 11. 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 Programa rada za 2016. godinu 

2. Razmatranje realiziranog programa Dan neovisnosti 

3. Dogovor oko realizacije programa Doček Sv. Nikole 

4. Razmatranje pristiglih zahtjeva za korištenje prostora 

5. Informacije sa sastanka u MO Svilno (zahtjev za uvođenje nove autobusne 

linije Rijeka-Vežica-Orehovica-Svilno) 

6. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

AD 1 

 
Predsjednik Vijeća i tajnica nazočne su upoznali s prijedlozima Programa rada za 

2016. Godinu.  
Prijedlozi su izrađeni temeljem rasprave i dogovora na posljednjoj održanoj 

sjednici Vijeća. 
Nakon dulje rasprave, članovi su  

zaključili 

 Kako su svi prijedlozi programa realni i dobro razrađeni te su kao takve 

prihvatili bez izmjena.  
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AD 2 

       
 Nazočni su raspravili aktivnosti odnosno program Dan neovisnosti koji je održan u 
srijedu 7. listopada o. g.  
 Obzirom da je po mišljenju Vijeća, program naišao na dobar odaziv te su mještani 
izrazili veliko zadovoljstvo istim, Vijeće se složilo da se i iduće godine program planira i 
odradi kao i ove godine uz mogućnost manjih izmjena što će se zajednički dogovoriti prije 
same realizacije.  

 

AD 3 
 
 Predsjednik i tajnica su nazočnima prenijeli informaciju da će se početkom 
mjeseca prosinca temeljem planiranog programa za ovu godinu održati Doček Svetog 
Nikole.  
 Budući da se program već tradicionalno održava u MO, dogovoreno je da će se 
sukladno financijskim mogućnostima kupiti oko 100-ak slatkih paketa za djecu a 
kontaktirat će se  voditelj Prvih riječkih mažoretkinja i udruga Grifon ili neka druga udruga 
radi održavanja predstave za djecu. 
 Nakon dulje rasprave, članovi su suglasni da se program održi u petak 4. prosinca 
iako će se točan datum potvrditi na idućoj sjednici Vijeća u mjesecu studenom.   

 

AD 4 

 

 Predsjednik je nazočne upoznao sa zahtjevom za korištenje prostora od 

strane stranke SDP koja bi 26. listopada o. g. u 17 sati u prostoru Doma održala 

predizborni skup.  
Nakon kraće razgovora i upoznavanja s istim, nazočni su  

 Na zahtjev izrazili pozitivno mišljenje.  

 

AD 5 

 
 Predsjednik i zamjenik Vijeća nazočne su upoznali sa sastankom održanim u 
prostoru MO Svilno a vezano za zahtjev za uvođenjem nove autobusne linije Rijeka-
Vežica-Orehovica-Svilno (Grbaste). 
 Na sastanku su osim članova VMO Svilno i VMO G. Vežica, bili nazočni i članovi 
VMO Orehovica.  
 Nazočni su podržali inicijativu i prijedlog da se uvede nova linija na gore 
navedenoj trasi kao i prijedlog da se zahtjev uputi prema nadležnima u KD Autotrolej i 
Grad Rijeku. 
 

AD 6 
 
 Pod ovom točkom, predsjednik je nazočne kratko informirao s akcijom 
„Solidarnost na djelu“ koja se tijekom prošlog tjedna održavala dok se u MO G. Vežica 
dežuralo 15. listopada o. g. od 9,00 do 18,00 sati.  
   
  
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 19. listopad 2015. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
 
         
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 


