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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/17-11/6 
URBROJ : 2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,       14. 6. 2017. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 33. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

33. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 14. lipnja 2017. godine (srijeda) s početkom 
u 9,00 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 32. 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. Priprema za realizaciju programa Dani MO Gornja Vežica „Sv. Ana – G. 

Vežica 2017.“ 

2. Razmatranje i izbor Najljepše okućnice 2017.  

3. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za korištenje prostora ispred Robne kuće 

Vežica – manifestacija EKO Vežica (OPG Pintar Diana) 

4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

AD 1 
   

Nazočni su raspravili i dogovorili detalje oko provedbe programa Dana MO Gornja 
Vežica koji se već tradicionalno odvijaju u mjesecu srpnju.   

Kao i svake godine, održat će se besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi, 
turnir u briškuli i trešeti te podjela priznanja i nagrada sudionicima i nagrađenima u izboru 
Najljepše okućnice.  

Budući da je u tijeku postava odnosno zamjena umjetne trave na igralištu 
Osnovne škole Gornja Vežica na kojoj se i odvijaju turniri u malom nogometu, prema 
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riječima gosp. Bačića, turniri bi započeli 14. srpnja i trajali bi do 22. srpnja kada bi se uz 
glazbeni nastup Vokalno-instrumentalnog sastava „Venus“ podijelili i pehari i medalje.  

 

 

AD 2  
Predsjednik Vijeća i nazočni pogledali su i razmatrali sve fotografirane okućnice 

koje su prijavljene na izbor Najljepše okućnice, balkona i prozora 2017. 
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:  Jadranka i Mladen Vitković, Ivana Matrljana 10A  

                 (400,00 kuna) 

2. nagrada: Jadranka Horvat, Ivana Matrljana 45  

                (200,00 kuna) 

3. nagrada: Marija Vianello, Tome Strižića 21A  

                (200,00 kuna) 

4. nagrada: Aleksandar Smokvina, Vjekoslava Dukića 20  

                (100,00 kuna). 

                Ivan Smokvina, Vjekoslava Dukića 20  

                (100,00 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 zahtjev Grupe solidarne razmjene – Rijeka Istok                                                                                           
(OPG Pintar Diana) vezano za podršku oko organiziranja eko tržnice na platou ispred 
Robne kuće Vežica dana 19. lipnja te su na isto izrazili pozitivno mišljenje.  
 
 

AD 4 
 
 Pod ovom točkom, nazočni su razmatrali komunalnu problematiku ovog područja. 

 
 
 

Sjednica je završila u  11,00 sati.  
U Rijeci, 14. lipnja 2017. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
  
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 
 


