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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/16-11/6 
URBROJ : 2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,       14. 6. 2016. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 20. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

20. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 14. lipnja 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 19. 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. Dogovor oko realizacije programa Dani MO G. Vežica „Sv. Ana – G. Vežica 

2016.“ (srpanj 2016.) 

2. Izbor Najljepše okućnice, balkona i prozora 2016. 

3. Razmatranje pristiglih zahtjeva za korištenje prostora (SDP, Vital Med d.o.o.) 

4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Predsjednik Vijeća pozvao je nazočne da iznesu svoje prijedloge glede pripreme i 
realizacije Dana MO G. Vežica. 
 Do sada je dogovoreno da će se u sklopu navedenog programa u srijedu 6. srpnja 
2016. godine od 9,00 do 10,00 sati održati besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi 
za sve građane.  
 Od sportskih aktivnosti, u srijedu 13. srpnja o. g. održao bi se turnir u briškuli i 
trešeti dok će se zbog oštećenja umjetne trave na igralištu Osnovne škole G. Vežica, 
izvidjeti mogućnosti odigravanja utakmica odnosno turnira.  
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 Također još nije definirano tko će nastupiti u glazbeno-zabavnom dijelu Dana MO-
a te će se konačni dogovor postići naknadno kao i dogovor oko dana podjele priznanja i 
poklon bonova učesnicima i nagrađenima u akciji Biramo najljepšu okućnicu, balkon i 
prozor 2016.  
 
 

AD 2 

       
Predsjednik Vijeća i nazočni pogledali su i razmatrali sve fotografirane okućnice 

koje su prijavljene na izbor Najljepše okućnice, balkona i prozora 2016. 
Nakon dulje rasprave te glasovanja, nazočni su  

zaključili  

 kako će se planirani iznos za poklon bonove u iznosu od 1.000,00 kuna 

podijeliti na 4 nagrade i to: 

1. nagrada: Margita Antić, Vjekoslava Dukića 4 (400,00 kuna) 

2. nagrada: Danica Starčević, Ivana Matrljana 33 (200,00 kuna) 

3. nagrada: Jadranka i Mladen Vitković, Ivana Matrljana 10A (200,00 

kuna) 

4. nagrada: Ružica Medvedec, Ratka Petrovića 8 (200,00 kuna). 

Sadnice u navedenim iznosima iz Poklon bona, nazočni će moći podići do  

kraja mjeseca srpnja u poduzeću MBM na Škurinjama.  
 
   

AD 3 

 
 Nazočni su razmotrili pristigle zahtjeve za korištenje prostora i to od strane: 

-političke stranke SDP koji je prostor koristila dana 6. lipnja 2016. godine od 18,00 
do 19,00 sati (zahtjev se razmatra naknadno jer je zahtjev pristigao prije 
održavanja ove sjednice) kao i  
-zahtjev od firme Vital.Med d.o.o. vezano za dijagnostičke preglede građana. 
Prostor bi koristili dana 20. lipnja o. g. u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.  
Nakon kraće rasprave, nazočni su  

zaključili  

 kako nema nikakvih razloga da se korištenje prostora ne odobri odnosno da 

izražavaju pozitivno mišljenje na traženo. 
 
 

AD 4 
 
 Pod navedenom točkom razmatrali su se pristigli dopisi i zahtjevi građana.  

   
   
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 14. lipnja 2016. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
 
         
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 
 
 


