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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/15-11/7 
URBROJ : 2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,       10. 7. 2015. 
 

ZAPISNIK 
SA 9. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 
9. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 10. srpnja 2015. godine (petak) s početkom u 
16.00 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 8. 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 realizacije programa Dan MO Gornja Vežica „Sv. Ana – G. 

Vežica 2015.“  
2. Rebalans financijskog plana za 2015. godinu  
3. Razmatranje dopisa: Energo d.o.o., Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
4. Informacije vezane za gradnju boćarskog igrališta   
5. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 

AD 1 
 

Predsjednik i zamjenik Vijeća istaknuli su kako su Dani MO Gornja Vežica započeli 
u utorak 7. srpnja o. g. otvorenjem turnira u malom nogometu u kojem ove godine 
učestvuje 19 ekipa. 

 Gosp. Bačić upoznao je nazočne sa svim sportskim aktivnostima koje su se do 
sada provele te istaknuo kako se osim turnira u malom nogometu, u srijedu 8. srpnja 
održao i turnir u briškuli i trešeti s ukupno 12 parova kojima su odmah nakon završetka 
turnira uručene medalje.   

Isti dan u vremenu od 9,00 do 11,00 sati održano je i besplatno mjerenje krvnog 
tlaka i šećera u krvi.  

Nakon sjednice, program Dana MO se nastavlja podjelom priznanja i prigodnih 
knjiga svim sudionicima akcije te podjela poklon bonova nagrađenim sudionicima 
ovogodišnje akcije.  
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U suradnji sa firmom Promocija, u subotu 11. srpnja u večernjim satima održat će 
se kulturno-zabavni program i to u sklopu odvijanja turnira. 

Završnica sportskog dijela Dana MO odvijat će se u nedjelju kada će se nakon 
održanih finalnih utakmica podijeliti pehari i statue najboljim ekipama, golmanu, strijelcu i 
igraču.  

Nakon dulje rasprave i dogovora, predsjednik i zamjenik su pozvali nazočne da se 
uključe i sudjeluju završetak aktivnosti ovogodišnjih Dana MO G. Vežica.  

Od 23. do 26. srpnja u večernjim satima odvijat će se duhovni program Župe Sv. 
Ana u sklopu blagdana Sv. Ane i to trodnevnicom i svečanom svetom misom na sam 
blagdan. 
  
AD 2 
      

Vijeće je upoznato sa dobivenim donacijama od poduzeća Novotehna te je uslijed 
neplaniranih donacija u iznosu od 1.500,00 kn uvećan financijski plan.  

Sukladno navedenom,  kao i temeljem Zaključka sa 7. sjednice VMO Gornja 
Vežica u vezi preraspodjele pozicija programa Majčinog dana, Vijeće je utvrdilo potrebu 
donošenja i usvajanja rebalansa financijskog plana za 2015. godinu  

Zaključak  

 Financijski plan za 2015. godinu uvećava se u ukupnom iznosu za 1.500,00 

kn, a unutar financijskog plana po pojedinim programskim aktivnostima 

preraspodijelit će se pozicije: 956 (ostale usluge) umanjuje se u iznosu  

2.500,00 kn, 955 (osobne i intelektualne  usluge) povećava se u iznosu 

2.500,00 kn, pozicija 965 (reprezentacija  donacija) povećava se u iznosu  

1.500,00 kn. Umanjuje se vrijednost programa Majčinog dana i Dana MO, a 

uvećavaju se vrijednosti programa Dana neovisnosti i Dočeka Svetog Nikole. 

Vijeće je jednoglasno usvojilo Rebalans FP za 2015. godinu. 

 
AD 3 
 

Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao s pristiglim dopisima. 
 Od poduzeća Energo stigao je dopis sa ostatkom sredstava temeljem realiziranih 
radova Komunalnih prioriteta za ovu godinu.  
 Nakon dulje rasprave, Vijeće je  
 Zaključilo  

 Da će u sklopu ostatka sredstava u iznosu od 17.539,80 kuna prema 
realiziranom Planu komunalnih prioriteta MO G. Vežica u 2015. godini 
predložiti proširenje javne rasvjete na brdu Sveti Križ - pješačka staza ispod 
kapelice koja vodi prema odmaralištu sa stolom i klupama. 

 
Predsjednik je nazočne upoznao i sa dopisom pročelnika Odjela za gradsku 

samoupravu i upravu vezano za mogućnost tonskog snimanja sjednica Vijeća. 
 
Nazočnima su prenijeti informacije i informativno su upoznati sa ostalim tekućim 

dopisima.   
 
AD 4 
 

Predsjednik je nazočne upoznao kako je svakodnevno upitan od većeg broja 
mještana i članova Boćarskog kluba Vežica za gradnju novog boćališta koje bi se trebalo 
nalaziti u sklopu Rekreacijske zone Podvežica.  

Sukladno navedenom, nazočni su  
Zaključili  

 Kako će pismeno od nadležnih zatražiti termin za sastanak u mjesecu rujnu a 
vezano za planove oko gradnje boćarskog igrališta.  
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AD 5 
  
  Članica Vijeća gđa. Martinović iskazala je potrebu te predložila da Vijeće MO G. 
Vežica i ravnateljica Osnovne škole Gornja Vežica upozore nadležne službe na početku 
slijedeće školske godine budući su prema nekim informacijama nekoliko učenika u školi 
nema marendu jer su slabog imovinskog statusa te tako ostanu gladna, bez ikakvog 
obroka.  
 
 Nakon dulje rasprave, Vijeće je  
 Zaključilo 

 I jednoglasno podržalo prijedlog gđe. Martinović te će se početkom godine 
obratiti ravnateljici škole kako bi se riješio problem.  
 

 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 10. srpnja 2015. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 


