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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/13-11/9 
URBROJ : 2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,       24. 9. 2013. 
 

ZAPISNIK 
SA 40. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

40. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 24. rujna 2013. godine (utorak) 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 39. 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. Priprema Programa rada za 2014. godinu 
2. Zahtjev za korištenje prostora (mala sala) Hrvatske udruge stanara i 

suvlasnika zgrada 
3. Razmatranje prijedloga zamjenske lokacije po prioritetima za tekuću godinu 

(dopis TD Rijeka promet d.d.) 
4. Razno  
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić je nazočne ponovo upoznao sa uputama za izradu Programa rada 
za 2014. Godinu.  

Nakon dulje rasprave o pripremi Programa, Vijeće je  
Zaključilo 
● Kako će se planirati svi programi kao i do sada (sport, poduzetništvo, 

ekologija, zdravstvo, maškare, Majčin dan, Dan MO, Doček Sv. Nikole) ali će se  za 
iduću godinu planirati i program Dan žena. 

 



  2

AD 2 
 
Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne sa zahtjevom za korištenjem prostora 

(mala sala) od strane Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada.  
Prostor bi se koristio drugu srijedu u mjesecu od 17 do 19 sati a kompletan 

program dežurstva izvješen je na ulazu u MO i na web stranicama MO G. Vežica.  
Nakon kraće rasprave i upoznavanjem sa terminima dežurstva, Vijeće je  
● na zahtjev iznijelo pozitivno mišljenje.  

    
AD 3 
 
 Predsjednik i tajnica upoznali su prisutne sa održanim sastankom  sa gosp. 
Kurelićem, predstavnikom TD Rijeka promet d.d. a vezanim za realizaciju komunalnih 
prioriteta za tekuću i iduću godinu.  
 Kako se u ovoj godini trebala realizirati stavka ureñenja nogostupa u ulici Kačjak, 
gosp. Kurelić je istaknuo da bi se u dogledno vrijeme od strane HEP-a trebali izvoditi 
radovi na elektroenergetskim postrojenjima te se radovi na ureñenju nogostupa prije ovih 
radova ne mogu izvoditi.  
 Sukladno navedenom, prijedlog od strane gosp. Kurelića je da se u ovog godini 
umjesto ureñenja nogostupa, izvrši sanacija kolnika u ulici Sveta Ana od kućnog broja 2 
prema skretanju za ulicu Marči što je predloženo za iduću godinu.  
 Nakon dulje rasprave, Vijeće je  

Zaključilo 
● Kako će zbog navedenih razloga, podržati prijedlog u kojem će se tijekom 

ove godine izvršiti sanacija navedenog kolnika.  
 
 
AD 4 
 
 Gña. Wagner nazočne je upoznala sa akcijom Solidarnost na djelu koja će se kao 
i svake godine održati sredinom mjeseca listopada.  
 Točan termin znat će se nakon održavanja sastanka u GD Crveni križ nakon kojeg 
će upoznati Vijeće te Podružnicu umirovljenika G. Vežica radi dežurstva na odreñeni dan 
kada se skuplja roba. 
 Nakon kraće rasprave vezane uz gore navedenu temu, nazočni su raspravljali o 
ostalim problematikama s kojima će se upoznati zadužene institucije odnosno Odjeli kako 
bi se problemi pravovremeno riješili.  
 
  
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 24. rujna 2013. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


