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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/15-11/6 
URBROJ : 2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,       11. 6. 2015. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 8. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

8. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 11. lipnja 2015. godine (četvrtak) s početkom 
u 16.30 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 7. 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 obilježavanja programa Dan MO Gornja Vežica „Sv. Ana – G. 

Vežica 2015.“  

2. Izbor „Najljepše okućnice, balkona i prozora” u 2015. godini 

3. Razmatranje pristiglih dopisa  

4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 

 
Predsjednik i zamjenik Vijeća nazočne su pozvali da se uključe u pripremu i 

organizaciju oko provođenja ovogodišnjeg programa Dana MO Gornja Vežica.  
Gosp. Bačić je izvijestio nazočne da je u dogovoru sa gosp. Damirom Kraljićem 

oko stručnog dijela organizacije sportskog i kulturno-zabavnog dijela koje će se 
najvjerojatnije organizirati u suradnji sa firmom Promocija d.o.o. 

Dani MO G. Vežica započeli bi u utorak 7. srpnja o.g. u večernjim satima 
odigravanjem turnira u malom nogometu i trajali bi do subote 11. ili nedjelje 12. srpnja 
o.g. (ovisno o broju ekipa).  

Mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi održat će se u srijedu 8. srpnja o.g. od 9,00 
do 11,00 sati a isti dan u popodnevnim satima odigravao bi se i turnir u briškuli i trešeti.  
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U nastavku točke dogovarani su detalji oko narudžbe sportskih rekvizita te je isto 
tako dogovoren sastanak na kojem će se razraditi detalji oko prijava javnog okupljanja  
prema MUP-u te točni termini podjele nagrada i priznanja učesnicima akcije „Biramo 
najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2015.“ i sastavu koji će zabavljati građane.  

 

  

AD 2 

       
 Članovi Vijeća pozvani su na glasanje odnosno odabir Najljepše okućnice 2015. 
 Ove godine fotografirano je 11 okućnica te su nazočni odlučili kako će se iznos od 
1.000,00 kuna za poklon bonove koje nagrađeni mogu podignuti u Vrtnom centru „MBM“ 
podijeliti na 3 + 4 najljepše okućnice. 

 Vijeće je zaključilo i dogovorilo da nagrade pripadnu slijedećim: 

1. Nagrada: Kristina Rena, Z. Kučića 18 – poklon bon u iznosu od 250,00 kn 

2. Nagrada: Zvjezdan Hriljac, Sveti Križ 1 – poklon bon u iznosu od 200,00 kn 

3. Nagrada: Marija Kružić, Marči 20 – poklon bon u iznosu od 150,00 kn 

Ostale nagrade dijele: 

- Ružica i Josip Medvedec, Ratka Petrovića 8 – poklon bon u iznosu od 100,00 

kn 

- Alemka Karlović-Gligo, Braće Ružić 12 – poklon bon u iznosu od 100,00 kn 

- Nada Ožbolt, Marči 42 – poklon bon u iznosu od 100,00 kn 

- Marica Gardašanić, Sveti Križ 15 – poklon bon u iznosu od 100,00 kn 

 

 

AD 3 
 

 Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao sa pristiglim dopisima – odgovorima 
na upite: 

- Na pismeni upit i traženje gđe. Maje Barabaš vezano za sprječavanje parkiranja 
na nogostupu na početku ulice Ratka Petrovića i u ulici Franje Belulovića stigao je 
odgovor TD Rijeka promet gdje će se na temelju odobrenja OGU za komunalni 
sustav postaviti stupići na početku ul. R. Petrovića. 
U ul. F. Belulovića stupići se neće postaviti već će se izvršiti orezivanje zelenja 
kako bi cijeli profil nogostupa bio dostupan za pješake.  

 
 Predsjednik je nazočne upoznao i sa odgovorom pročelnika OGU za sport i 

tehničku kulturu gosp. Načinovića vezano za korištenje prostora članova 
Boćarskog kluba „Vežica“. 
Budući da su članovi BK „Vežica“ zbog gradnje crkve ostali bez svojih 

prostorija, a VMO G. Vežica prostore Doma ne smatra adekvatnim za korištenje, 
obratio se pročelniku OGU za sport i tehničku kulturu koji također nije nadležan za 
pronalazak adekvatnih prostora. 

 
 Predsjednik Vijeća upoznao je članove i s održanim sastankom vezanim za 

problematiku odnosno otežanu komunikaciju s djelatnikom TD Rijeka promet 
gosp. Leom Kurilić.  

     Sastanak je održan u prostorijama TD Rijeka promet i dogovoreno je da će se 
od mjeseca rujna, u prostoru MO G. Vežica sastanci s gosp. Kurilić održavati svaki prvi 
ponedjeljak u mjesecu u 10,00 sati.  
 
 

AD 4 
  
 Zamjenik predsjednika i koordinator sportskih aktivnosti gosp. Marijan Bačić 
nazočne je izvijestio o sportskim susretima povodom obilježavanja Dana Sv. Vida.  

Nazočni su nakon dulje rasprave o navedenoj temi izrazili zadovoljstvo zbog 
sudjelovanja u svim disciplinama (čak i u udičarenju) osim u potezanju konopa.  
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Sjednica je završila u  18,30 sati.  
U Rijeci, 11. lipnja 2015. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.            
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 


