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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/15-11/12 
URBROJ : 2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,       16. 12. 2015. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 14. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

14. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 16. prosinca 2015. godine (srijeda) s 
početkom u 18.00 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 13. 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 Financijskog plana za 2016. godinu 

2. Razmatranje realiziranog programa Doček Svetog Nikole 

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

sastanaka 

4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 

 
Predsjednik Vijeća i tajnica nazočne su upoznali s Financijskim planom za 2016. 

godinu i projekcijom za 2017. i 2018. godinu izrađen na temelju usvojenog Programa rada 
za iduću godinu.  

Nakon kraće rasprave, Vijeće je  

Zaključilo 

 Kako je Financijski plan usklađen sa Programom rada za 2016. godinu te isti 

jednoglasno usvojilo. 
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AD 2 

       
Nazočni su razmotrili realiziran program Doček Svetog Nikole koji je održan u 

petak 4. prosinca o.g.  
 Ove godine osim Prvih riječkih mažoretkinja, u programu je sudjelovala nastavnica 
OŠ Gornja Vežica gđa. Svjetlana Vukić koja je u dogovoru sa Vijećem i udrugom 
„Karmelino“ razradila kompletan program - predstavu sa dolaskom Svetog Nikole i 
klaunice Karmeline a koji je trajala preko sat vremena.  

Djeci su se podijelili slatkiši, grickalice i sokovi a također je svako dijete dobilo i 
čokoladnog Svetog Nikolu. 

Program je fotografski popratio i Foto Kurti.   

 

AD 3 

 
 Kroz ovu točku nazočni su razmotrili sve pismene zahtjeve koji su pristigli u 
tajništvo MO te su svaki posebno razmotrili i o njemu raspravili. 
 Neke od pristiglih zahtjeva, potrebno je izvidjeti i fotografirati na terenu koje će 
obaviti predsjednik Vijeća i tajnica.  
 Zahtjev od gosp. Dragana Zeca, Marči 5, Vijeće ne smatra prihvatljivim budući se 
radi o sanaciji zida koji je vrlo derutan a u vlasništvu je gosp. Zeca te smatra da se zahvat 
ne može sanirati iz gradskih sredstava iako će isti uputiti nadležnima na razmatranje.  
   Nazočni su također razmotrili i zahtjev za korištenje prostora upućen od gđe. 
Snježane Raukar koja će i ove godine s grupom djece ulice Ivana Matrljana organizirati u 
petak 18. prosinca humanitarnu priredbu „Srce na dlanu“ za pomoć samohranoj majci sa 
petoro djece.  
 Nazočni su ponovo raspravili temu uvođenja naplate parkiranja oko KBC-a Sušak 
odnosno informacije sa održanog sastanka s predstavnicima Rijeka plus i TD Rijeka 
promet d.d koji je održan početkom mjeseca prosinca u prostoru MO G. Vežica. 
 

AD 4 
 
 Tijekom ove točke nazočni su raspravili komunalnu i ostalu problematiku koju je 
potrebno prijaviti nadležnima. 
 
 
Sjednica je završila u  21,00 sati.  
U Rijeci, 16. prosinac 2015. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
 
         
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 


