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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/18-11/1 
URBROJ : 2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,       24. 1. 2018. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 40. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

40. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 24. siječnja 2018. godine (srijeda) 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 39. 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. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Vijeća MO Gornja Vežica za 2017. 

godinu  

2. Dogovor oko realizacije programa Maškare na Gornjoj Vežici  

3. Razmatranje pristiglih zahtjeva za korištenje prostora: 

- Gradska organizacija SDP Rijeka 

- Daniela Štimac Midžić  

4. Razmatranje pristiglih zahtjeva i dopisa građana i nadležnih Odjela 

5. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

AD 1 
   

Nazočni su raspravili i razmotrili Izvješće o radu VMO Gornja Vežica za 2017. 
godinu te su nakon kraće rasprave  jednoglasno  

Zaključili  

 da se Izvješće o radu VMO Gornja Vežica za 2017. godinu usvaja.  
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AD 2  

 
Nazočni su razmotrili planirani program Maškare na Gornjoj Vežici te dogovarali 

njegovu realizaciju.  
U programu kao i inače sudjeluje vežička maškarana skupina „Vežički kampaneli“ 

koje se, već tradicionalno, nakon obilaska Gornje Vežice dočekuje ispred Hrvatskog 
doma Vežica. Na sam dan karnevalske povorke, maškare se ispred Doma počaste te ih 
se isprati na tradicionalnu maškaranu povorku na Korzo.  

Obzirom da je Vijeće zaprimilo zahtjev za korištenje prostora od gđe. Daniele 
Štimac Midžić za korištenjem dvorane Hrvatskog doma Vežica kako bi se organizirao 
Dječji maskenbal, 

Vijeće je zahtjev podržalo te je nakon dulje rasprave i razmatranja jednoglasno  

 Zaključilo 

 da će se manji iznos sredstava planiranih za organizaciju programa 

Maškare na G. Vežici utrošiti u kupnju sokova i grickalica za 

organizaciju Dječjeg maskenbala 3. veljače.   
 

AD 3 
 
Nazočni su upoznati sa pristiglim zahtjevima za korištenje prostora od strane 

političke stranke SDP koji bi prostor koristili 26. siječnja i od gđe. Daniele Štimac-Midžić 
vezano za organizaciju Dječjeg maskenbala 3. veljače (AD.2.). 

Nakon rasprave i razmatranja, Vijeće je jednoglasno 

Zaključilo 

• odnosno na zahtjeve iznijelo pozitivno mišljenje.  

 

AD 4 

 
 Tajnica je nazočne upoznala sa pristiglim zahtjevima građana te sa zaprimljenim 
materijalima Odjela za gradsku samoupravu i upravu.  
 Članovi Vijeća su zahtjeve raspravili te dogovorili daljnje postupanje dok su ostale 
materijale razmotrili.   
 

 AD 5 
 
 Pod ovom točkom nazočni su  raspravili komunalnu i ostalu problematiku ovog 
područja. 
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 24. siječnja 2018. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
  
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 


