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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/12-11/8 
URBROJ : 2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,       31. 8. 2012. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 27. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

27. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 31. kolovoza 2012. godine (petak) 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 26. 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. Realiziran Program Dana MO G. Vežica „Sv. Ana – G. Vežica 2012.“ – srpanj  
2. Razmatranje dopisa Odjela za gradsku samoupravu i upravu o Komunalnim 

prioritetima MO-a 
3. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Predsjednik VMO pozdravio je nazočne nakon ljetne stanke te im se zahvalio na 
pomoći i suradnji pri organizaciji i provedbi Dana MO Gornja Vežica. 

Istaknuo je kako smatra da je kompletan program proveden u mjesecu srpnju 
realiziran u cijelosti kako je i planirano. 

Kao i svake godine, puno pažnje pri provedbi, posvećeno je sportskim 
aktivnostima i sadržajima jer mještani G. Vežice ali i šire očekuju naše turnire u koje će se 
aktivno uključiti ili ih pratiti ali i ostale sadržaje koji su dobro popraćeni.  
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 Gosp. Vukušić je zaključio kako je zadovoljan s realizacijom kompletnog programa 
s čime su se složili nazočni.   
 
 
AD 2 
 
 Predsjednik Vijeća ponovo je pozvao prisutne da se očituju na dopis Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu a vezano za komunalne prioritete Mjesnih odbora.  
 Nakon duže rasprave  
 Zaključeno je  

● da ukoliko Vijeće bude smatralo kako je potrebno održati sastanak s 
nadležnim Odjelima vezano za realizaciju komunalnih prioriteta, obratit će se 
nadležnima kako bi se na problem odnosno upit Vijeća dobio odgovor.  
 
 
AD 3 
 
 Predsjednik i tajnica nazočne su upoznali sa zaprimljenim dopisima grañana G. 
Vežice.  

Nakon duže rasprave i razmatranja svih zahtjeva,  
Zaključeno je  
● kako će se zahtjevi proslijediti nadležnim Odjelima na razmatranje a 

grañanima će se na iste uputiti odgovor.  
  
 
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 31. kolovoza 2012. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


