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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/17-11/7 
URBROJ : 2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,       11. 7. 2017. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 34. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

34. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 11. srpnja 2017. godine (utorak) s početkom 
u 17,00 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 33. 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. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za korištenje prostora ispred Robne kuće 

Vežica – manifestacija EKO Vežica (OPG Pintar Diana) 

3. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

AD 1 
   

Nazočni su ponovo raspravili te dogovorili detalje oko provedbe programa Dana 
MO Gornja Vežica koji su započeli besplatnim mjerenjem krvnog tlaka i šećera u krvi 
dana 5. srpnja a nastavljaju se od ponedjeljka 17. srpnja otvorenjem turnira u malom 
nogometu na igralištu Osnovne škole Gornja Vežica.    

Turniri u malom nogometu održavat će se svaki dan u večernjim satima do 
nedjelje 23. srpnja kada će se turnir zatvoriti uz podjelu pehara i statua najboljim ekipama 
i igračima.  
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U srijedu 19. srpnja održat će se turnir u briškuli i trešeti te podjela priznanja i 
nagrada sudionicima i nagrađenima u izboru Najljepše okućnice.  

Kulturno-zabavni program uz nastup Vokalno-instrumentalnog sastava „Venus“ 
održat će se 22. srpnja u 21 sat na igralištu OŠ G. Vežica.  

Obzirom da je u tijeku postava nove umjetne trave na igralištu na kojoj će se 
turniri u malom nogometu odvijati, nazočni su raspravili sve potrebno oko uređenja i 
čišćenja igrališta a raspravljani su i zadaci koji su do sada odrađeni te zahtjevi upućeni 
prema nadležnim Odjelima koji sudjeluju u pomoći pri realizaciji ovog važnog programa 
Vijeća.  

 

AD 2  

 
             Nazočni su razmotrili zahtjeve Grupe solidarne razmjene – Rijeka Istok                                                                                           
(OPG Pintar Diana) vezano za podršku oko organiziranja eko tržnice na platou ispred 
Robne kuće Vežica. 
             Obzirom na dobar odaziv sa održane eko tržnice dana 19. lipnja te dobru 
posjećenost, zahtjev je ponovo zaprimljen i to za razdoblje od srpnja do prosinca.  

            Vijeće je zahtjev razmotrilo te su na traženo izrazili pozitivno mišljenje.  
 
 

AD 3 
 
 Pod ovom točkom, nazočni su razmatrali komunalnu problematiku ovog područja. 

 
 
 

Sjednica je završila u  21,00 sati.  
U Rijeci, 11. srpnja 2017. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
  
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 
 


