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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/18-11/7 
URBROJ : 2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,       5. 7. 2018. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 46. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

46. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 5. srpnja 2018. godine (četvrtak) 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 
- Radojka Martinović, član VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Sonja Ban Oklobdžija, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 
Usvajanje zapisnika sa 45. 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 Programa rada VMO Gornja Vežica za 2019. godinu 

2. Realizacija programa Dani MO Gornja Vežica „Sv. Ana – G. Vežica 2018.“ 

3. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

AD 1 

 
Predsjednik Vijeća pozvao je nazočne da iznesu svoje prijedloge vezano za izradu 

Programa rada VMO za iduću godinu obzirom da se zbog predstojećih izbora za VMO 
Program treba usvojiti ranije nego je to uobičajeno.  

Nakon dulje rasprave i razmatranja, nazočni su iznijeli svoje mišljenje te 
jednoglasno 

Zaključili 

 Da će se predložiti slijedeći programi: zdravstvo (mjerenje tlaka i 

šećera 2 puta tijekom godine), 2 eko akcije, dječji maškarani ples i 

radionice, Majčin dan, Dan MO G. Vežica i Doček Sv. Nikole.  
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AD 2 
 

Gosp. Bačić je nazočne izvijestio s aktivnostima koje se provode i koje će se 
provoditi do kraja tjedna kada će se ovogodišnji Dani MO Gornja Vežica privesti kraju te 
pozvao nazočne da se uključe.  

Otvorenje Dana MO održano je u ponedjeljak 2. srpnja na igralištu Osnovne škole 
Gornja Vežica nastupom Prvih riječkih mažoretkinja i odigravanjem utakmica turnira u 
malom nogometu. 

 U srijedu 4. srpnja u suradnji sa Gradskim društvom Crveni križ održano je 
besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi te u popodnevnim satima održan je turnir 
u briškuli i trešeti nakon čega su podijeljene medalje najboljim parovima turnira.  

Na kraju dana održana je podjela priznanja i poklon bonova učesnicima i 
nagrađenima u akciji Biramo najljepšu okućnicu 2018.  

Tijekom tjedna održat će se i izložba dječjih radova koji će se izložiti na igralištu 
Osnovne škole Gornja Vežica a ukoliko se uspiju organizirati dječje ekipe održat će se i 
dječje igre.  
 Službeno zatvaranje očekuje se u nedjelju 8. srpnja kada završavaju turniri u 
malom nogometu te kada će se podijeliti pehari i statue najboljim ekipama i igračima 
ovogodišnjeg turnira.  
 Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao sa financijskom konstrukcijom programa 
prema usvojenoj programskoj aktivnosti Dana MO Gornja Vežica.   
 Izmjene se odnose na:  
1.Pozicija PRO2500 osobne i intelektualne usluge se preusmjerava na poziciju PRO2501  
ostale usluge zbog nastupa DJ-a tijekom svih dana trajanja programa.   
2.Zbog primljenih donacija pozicija PRO2502 reprezentacija poticaja uvećana je za 
400,00 kuna kao i pozicija VRO2988 reprezentacija-donacija također je uvećana za 
400,00 kuna. 
             Obzirom da se više ne očekuje ostvarenje donacija, ukupni zbir odgovara 
financijskom planu i ne prekoračuje se ukupan zbir.  
           Nakon rasprave i razmatranja, nazočni su  

Zaključili 

           • Kako su suglasni s navedenim te se nadaju dobroj posjećenosti Dana MO 

Gornja Vežica.  
 

AD 3 
 

Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao sa pristiglim dopisima te sa komunalnom 
problematikom na području Gornje Vežice.  
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 5. srpnja 2018. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
  
 
 

        Zapisničarka:                        Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
               Sonja Ban Oklobdžija                                                   Vinko Vukušić 
 
 


