
  1

PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/12-11/7 
URBROJ : 2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,       11. 7. 2012. 
 

ZAPISNIK 
SA 26. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

26. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 11. srpnja 2012. godine (srijeda) s početkom 
u 17.00 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 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
- Marijan Bačić, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa 25. 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. Realizacija Programa Dan MO G. Vežica „Sv. Ana – G. Vežica 2012.“  
2. Razmatranje rebalansa financijskog plana MO G. Vežica za 2012. godinu 
3. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić s nazočnima je ponovo razradio kompletan program kojim se 
obilježava povodom Dana MO G. Vežica. 
 Kako je istaknuo, program je započeo prošlu srijedu 4. srpnja besplatnim 
mjerenjem krvnog tlaka i šećera u krvi za sve grañane dok se isti dan u popodnevnim 
satima održao i turnir u briškuli i trešeti. 
 Nakon odigravanja, najboljim parovima su podijeljene medalje a pripremljena je i 
zakuska za sve sudionike te goste.  
 U utorak, 10. srpnja uz nastup Prvih riječkih mažoretkinja započeo je turnir u 
malom nogometu koji će trajati do subote 14. srpnja. 
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 U sklopu subotnjeg programa, nastupit će Klapa Opatija a nakon kulturno-
zabavnog programa, najboljim ekipama te najboljim igračima će se podijeliti pehari i 
statue.  
 Gosp. Vukušić je naglasio i pozvao nazočne da nakon današnje sjednice ostanu u 
prostoru jer će se učesnicima i nagrañenima u akciji „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i 
prozor 2012.“ podijeliti priznanja i poklon bonovi.  

Nagrañeni će za odobrene iznose do 31. srpnja o. g. u poduzeću Parkovi Plus 
izabrati sadnice kako bi svoje okućnice još uljepšali i pripremili za akciju i u slijedećoj 
godini. 
 U ponedjeljak 23. srpnja započinje duhovni program Župe Sv. Ana koji će trajati 
do četvrtka 26. srpnja te završiti blagdanskom Svetom misom.   
  
 
AD 2 
 
 Predsjednik VMO i tajnica nazočne su upoznali s mogućnošću izrade rebalansa 
financijskog plana za tekuću godinu.  
 Nakon kraće rasprave,  
 Zaključeno je  
● da nema potrebe za usvajanjem odnosno izradom rebalansa financijskog plana te 
se isti ove godine neće realizirati.  
 
 
AD 3 
 
 Tajnica je nazočne upoznala s dopisom Odjela za gradsku samoupravu i upravu  
vezanim za komunalne prioritete mjesnih odbora te su isti dobili na uvid.  
 
 
 
 
Sjednica je završila u  18,00 sati.  
U Rijeci, 11. srpnja 2012. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


