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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/16-11/1 
URBROJ : 2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,       28. 1. 2016. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 15. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

15. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 28. siječnja 2015. godine (četvrtak) 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 14. 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 Izvješća o radu VMO G. Vežica za 2015. godinu 

2. Razmatranje i dogovor oko realizacije programa Maškare na G. Vežici 

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

sastanaka 

4. Razno 

a. Financiranje programskih aktivnosti - upute 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 

 
Predsjednik Vijeća i tajnica nazočne su upoznali sa prošlogodišnjim Izvješćem o 

radu VMO i svim programima i troškovima.  
Nakon kraće rasprave, Vijeće je  

Zaključilo 

 Kako je Izvješće o radu VMO G. Vežica prihvaćeno i jednoglasno usvojeno. 
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AD 2 

       
Nazočni su raspravili i dogovorili kako najbolje realizirati program Maškare na G. 

Vežici. 
Kako se navedeni program već niz godina provodi u MO G. Vežica, predsjednik 

Vijeća je nazočnima prenio plan maškarane skupine Vežički kampaneli koji će kao i svake 
godine program provesti u 2 dana.  

Tjedan prije karnevalske povorke, nakon obilaska Vežice, zastat će ispred Doma 
gdje će se družiti s građanima.  

Na sam dan karnevala u jutarnjim satima, Kampaneli će nakon obilaska Vežice,  
dočekati ispred Doma gdje će se za maškare i građane pripremiti piće i fritule.   
   

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. 

 
Vijeće je također razmotrilo dopis dobiven od strane gosp. Kurilića, TD Rijeka 

promet vezano za ostatak sredstava od komunalnih prioriteta iz 2015. godine koji iznosi 
11.590,63 kn s PDV-om. 

Vijeće je dopis razmotrilo te su jednoglasno predložili slijedeće zamjenske lokacije 
za realizaciju u koje bi se navedeni iznos mogao utrošiti:  

- mjestimičnu sanaciju asfalta na nogostupu u ulici Tome Strižića (autobusna 
stanica pored KBC Sušak – pravac grad), 

- mjestimičnu sanaciju asfalta na nogostupu u ulici Franje Belulovića (preko 
puta benzinske stanice) i  

- mjestimičnu sanaciju neravne površine na mostu Sv. Ana prema ulici 
Kačjak. 

  
  Nazočni su također razmotrili i zahtjev za korištenje prostora od strane stranke 
SDP te izrazili pozitivno mišljenje.  
  

Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao sa održanim sastankom na kojem su 
nazočili predstavnici TD Rijeka promet te predstavnici VMO Orehovica.  

Tema sastanka bila je uređenje nogostupa u ulici Kačjak koje bi se protezalo od 
Orehovice pa sve do mosta Sv. Ana obzirom da su sredstva koja su izdvojila oba MO-a 
dostatna za uređenje cijele dionice.  
 

AD 4 
 
 Osim tekuće problematike, nazočni su primili materijale vezano za financiranje 
programskih aktivnosti s čime ih je tajnica dodatno i upoznala.  
 
 
Sjednica je završila u  18,00 sati.  
U Rijeci, 28. siječanj 2016. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
 
         
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 


