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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/11-11/11 
URBROJ : 2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,       16. 11. 2011. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 18. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

18. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 16. studenog 2011. godine (srijeda) s 
početkom u 18.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Hilda Wagner, zamjenica predsjednika VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Milanka Vucelić 
 
Usvajanje zapisnika sa 17. 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. Utvrñivanje redoslijeda komunalnih prioriteta za 2012. godinu 
2. Razmatranje pristiglih Zahtjeva za korištenjem prostora  
3. Razno 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao sa obrañenim prijedlozima komunalnih 
prioriteta za 2012. godinu za područje Gornje Vežice sa komentarom i iznosima 
odreñenim od strane nadležnih službi a koji su prethodno raspravljeni i sa gosp. 
Kružićem, predsjednikom Pododbora za komunalna pitanja. 

Nakon dulje rasprave i razmatranja, nazočni su odredili redoslijed prioritetnosti 
prijedloga komunalnih prioriteta s odreñenim iznosima. 
 
 
 
 
 



  2

AD 2 
 
 Nazočni su razmotrili zahtjeve za korištenjem prostora od strane GO SDP koji će 
dvoranu Doma „Ž. Marča“  koristiti 21. studenog o. g. od 17 do 19 sati za održavanje 
tribine stranke. 
 Vijeće je takoñer razmotrilo i zahtjev za korištenjem prostora (dvorane) od strane 
političke stranke „Volim Hrvatsku“ koji bi navedeni prostor koristili 30. studenog o.g  od 
18 do 20 sati.  
 Nazočni su zahtjeve razmotrili te su 

• izrazili pozitivno mišljenje.  
 

 

AD 3 
 
 Obzirom da je od TD Rijeka promet stigao dopis u kojem je naveden iznos od  
9.427,48 kn kao ostatak sredstava od realiziranih radova po pitanju komunalnih prioriteta 
za 2011. godinu.   

Nazočni su isto razmotrili te su  
Zaključili 
• da će se cjelokupna sredstva utrošiti u sanaciju kompletnog stepeništa i 

prilaza zgradi Zdravka Kučića kbr. 14. 
 
Gosp. Vukušić je nazočne upoznao sa dopisima pristiglih od strane grañana 

Gornje Vežice koji su razmotreni te će se proslijediti nadležnim službama na daljnje 
postupanje.   
 

 
 
 

Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 16. studenog 2011. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 
 
 
 
 
 
 


