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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/12-11/6 
URBROJ : 2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,       15. 6. 2012. 
 

ZAPISNIK 
SA 25. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

25. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 15. lipnja 2012. godine (petak) s početkom u 
17.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Hilda Wagner, zamjenica predsjednika VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
Usvajanje zapisnika sa 24. 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. Akcija „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor“ u 2012. godini 
2. Priprema Programa Dan MO G. Vežica „Sv. Ana – G. Vežica 2012.“ – srpanj 

2012. 
3. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Budući se i ove godine provodi akcija „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor“ 
u 2012. godini, tajnica je nazočnima izložila slike okućnica 10 prijavljenih kandidata za 
izbor.  
 Nazočni su nakon duljeg razmatranja i glasanja oko izbora najljepše,  
 Zaključili  
 ● da će iznos od 800,00 kuna koje Odjel gradske uprave za poduzetništvo daje da 
se utroše u nabavku sadnica u poduzeću Parkovi Plus podijeliti na 3 nagrade: 

1. nagradu osvojila je Margita Antić, Vjekoslava Dukića 2 (400,00 kn), 
2. nagradu osvojio je Nikola Badurina, Braće Ružić 13 (200,00 kn) i 



  2

3. nagradu osvojila je Zdenka Vranić, Vjekoslava Dukića 22 (200,00 kn). 
Nagrañeni će za odobrene iznose do 31. srpnja o. g. u poduzeću Parkovi 

Plus izabrati sadnice kako bi svoje okućnice još uljepšali. 
   
AD 2 
 

Gosp. Vukušić nazočne je pozvao da se uključe u obilježavanje predstojećeg 
blagdana Svete Ane odnosno proslavu Dana MO G. Vežica „Sv. Ana – G. Vežica 2012.“ 

Kako je dogovoreno, Dani MO G. Vežica započinju 4. srpnja o. g. mjerenjem 
krvnog tlaka i šećera u krvi u Domu „Ž. Marča“ od 9 do 11 sati. 

Isti dan, od 15 do 19 sati održat će se turnir u briškuli i trešeti nakon kojeg će se 
podijeliti medalje najboljim parovima. 

U ponedjeljak 9. srpnja u 20 sati uz nastup Prvih riječkih mažoretkinja službeno će 
se otvoriti turnir u malom nogometu koji će se odigravati svaki dan u večernjim satima do 
subote 14. srpnja. 

U srijedu 11. srpnja nakon održavanja sjednice Vijeća MO, u 18 sati podijelit će se 
priznanja i nagrade (poklon-bonovi) učesnicima i nagrañenima u akciji „Birajmo najljepšu 
okućnicu, balkon i prozor“ u 2012. godini. 

Završnica kulturno-zabavnog i sportskog programa održat će se u subotu 14. 
srpnja na igralištu OŠ G. Vežica nastupom Klape Opatija  u 21 sat te završnim turnirima 
nakon kojih će se podijeliti pehari najboljim igračima i ekipama ovogodišnjeg turnira.  

U četvrtak 26. srpnja na blagdan Svete Ane u 18 sati u Domu „Ž. Marča“ održat će 
se svečano euharistijsko slavlje povodom blagdana kada će službeno Dani MO G. Vežica 
završiti.  
  
AD 3 
 

Gosp. Vukušić nazočnima je prenio informaciju kako će se uskoro u kancelarije 
tajništva postaviti klima ureñaj zbog nesnosnih vrućina zbog kojih je otežan rad za vrijeme 
ljetnih mjeseci a pogotovo za vrijeme održavanja programa Dana MO G. Vežica koji traju 
do kraja srpnja. 

Prisutni su se zahvalili pročelniku Odjela za gradsku samoupravu i upravu koji je 
omogućio postavljanje iste kako bi se olakšali uvjeti rada u ljetnim mjesecima kada se u 
MO G. Vežica održava najveći broj aktivnosti. 
 

 
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 15. lipnja 2012. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


