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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/18-11/2 
URBROJ : 2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,       23. 2. 2018. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 41. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

41. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 23. veljače 2018. godine (petak) 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 40. 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 realiziranog programa Maškare na Gornjoj Vežici   

2. Dogovor oko realizacije programa Dan žena  

3. Razmatranje pristiglih zahtjeva, dopisa građana i nadležnih Odjela 

4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

AD 1 
   

Nazočni su raspravili i razmotrili program Maškare na Gornjoj Vežici koji je 
realiziran u dva navrata: u subotu 3. veljače kada je u Hrvatskom domu Vežica održan 
Dječji maškarani maskenbal te 11. veljače kada je  Vijeće ispred Doma dočekalo 
maškaranu skupinu Vežički kampaneli te ih ispratilo na Međunarodnu karnevalsku 
povorku.  

Nakon kraće rasprave jednoglasno je 

Zaključeno 

 da je program naišao na jako dobar odaziv mještana te će Vijeće 

ubuduće planirati program maškara i radionice za djecu. 
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AD 2  

 
Nazočni su razmotrili i dogovarali realizaciju programa Dan žena.  
Program bi se trebao održati u utorak 6. ožujka u prostoru Hrvatskog doma Vežica 

u kojem bi nastupio ženski zbor Hrvatske čitaonice Trsat.   
Za sve žene i njihovu pratnju upriličit će se mala zakuska. 
Predsjednik je predložio da svatko od članova pozove svoje susjede ili prijateljice  

da prisustvuju programu.  
Vijeće je dogovor oko realizacije programa jednoglasno prihvatilo.  

  

AD 3 
 
Nazočni su upoznati sa pristiglim dopisima odnosno zahtjevima građana koji su 

zbog bržeg reagiranja već proslijeđeni prema nadležnim Odjelima.   
Također je Vijeće upoznato sa odgovorima nadležnih Odjela.  

 

 AD 4 
 
 Pod ovom točkom nazočni su raspravili komunalnu problematiku ovog područja. 
 
 
 
Sjednica je završila u  12,00 sati.  
U Rijeci, 23. veljače 2018. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
  
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 


