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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/13-11/8 
URBROJ : 2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,       30. 8. 2013. 
 

ZAPISNIK 
SA 39. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

39. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 30. kolovoza 2013. 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 
- Zlatko Dvorny, član VMO 
- Marijan Bačić, član VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Milanka Vucelić, član VMO 
- Sonja Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 
Usvajanje zapisnika sa 38. 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. Osvrt na obilježavanje Dana MO Gornja Vežica „Sv. Ana – G. Vežica 2013.“ 
2. Rebalans financijskog plana za 2013. godinu 
3. Program rada za 2014. godinu 
4. Razno  
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić je nazočnima zahvalio na pomoći oko realizacije programa Dana 
MO Gornja Vežica „Sv. Ana – G. Vežica 2013.“.   

Istaknuo je kako je program uspješno proveden a i pohvaljen je od strane grañana 
te se nada da će se posjećenost i uspješnost ponoviti i iduće godine.  
 
AD 2 

 
Predsjednik i tajnica upoznali su nazočne sa izmjenama nekih pozicija financijskog 

plana za tekuću godinu uslijed kojih je izrañen rebalans financijskog plana s čime su 
nazočni detaljno upoznati.  
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Nakon kraće rasprave, Vijeće je  
 ● jednoglasno usvojilo rebalans financijskog plana za 2013. godinu.  
  
AD 3 
 
 Kao i svake godine, tijekom rujna i listopada, priprema se Program rada za iduću 
godinu te su nazočni upoznati s planovima koji će tajnica izraditi tijekom mjeseca prema 
mišljenju Vijeća. 
 Nakon održavanja kolegija na kojem će tajnica dobiti radni materijal za izradu 
Programa rada, s istim će se upoznati i Vijeće na slijedećoj sjednici na kojoj će se 
detaljnije raspraviti o svim programima.  
 
AD 4 
 
 Osim tekuće komunalne problematike o kojoj je raspravljalo Vijeće, razmatrana je 
i tema vezana za preseljenje u prostor u kojem se nalazio auto salon Chevrolet u sklopu 
Hrvatskog doma Vežica. 
 Iako postoji mogućnost da se tajništvo MO G. Vežica u skorije vrijeme preseli u 
navedeni prostor, Vijeće smatra da bi se isti trebao prije preseljenja adaptirati te pribaviti 
stolovi i stolice za tajnicu, Vijeće i stranke kako bi sadašnji inventar i dalje mogli koristiti 
dosadašnji korisnici.  
 
 Predsjednik je upoznao nazočne sa sastankom koji će se održati idući tjedan sa 
predstavnikom TD Rijeka promet d.d. a vezano za realizaciju komunalnih prioriteta.  
 
  
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 30. kolovoza 2013. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


