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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/16-11/7 
URBROJ : 2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,       8. 7. 2016. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 21. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

21. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 8. srpnja 2015. godine (petak) 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 20. 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. Realizacija programa Dani MO G. Vežica „Sv. Ana – G. Vežica 2016.“  

2. Razmatranje pristiglih dopisa i zahtjeva građana 

3. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Predsjednik Vijeća je s članovima razradio i dogovorio nastavak programa koji će 
se realizirati u sklopu Dana MO G. Vežica a koji je započeo dana 6. srpnja 2016. godine 
besplatnim mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi za sve građane te predavanjem na temu 
„Osobe zrelije životne dobi kao žrtve kaznenog djela“ koje su održali djelatnici Odjela 
prevencije kriminaliteta Policijske uprave primorsko-goranske. 
 Dogovoreno je da će se ove godine od sportskih aktivnosti, u srijedu 13. srpnja o. 
g. održati turnir u briškuli i trešeti jer se zbog oštećenja umjetne trave na igralištu 
Osnovne škole G. Vežica, neće moći odigrati turnir u malom nogometu a sukladno tome 
neće se održati niti glazbeno-zabavni program.  
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 Podjela priznanja, knjiga i poklon bonova učesnicima i nagrađenima u akciji 
Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2016. održat će se u četvrtak 14. srpnja o. g. u 
19 sati te će se za učesnike i njihovu pratnju organizirati manja zakuska i druženje.  
 
 

AD 2 

       
Nazočni su razmotrili pristigle dopise građana i zahtjev za korištenjem prostora 

zaprimljen od strane političke stranke HDZ koja bi prostor koristila u nedjelju 17. srpnja 
2016. od 8,00 do 20,00 sati radi provođenja izbora za predsjednika stranke.  

Nakon kraće rasprave, nazočni su  

zaključili  

 da su suglasni sa zahtjevom te na isti izražavaju pozitivno mišljenje.  
 
 

AD 3 
 
 Pod navedenom točkom nazočni su razmatrali komunalnu problematiku na terenu.  
 

 
   
Sjednica je završila u  21,00 sati.  
U Rijeci, 8. srpnja 2016. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
 
         
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 
 
 


