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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/13-11/12 
URBROJ : 2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,       21. 11. 2013. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 43. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

43. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 21. studenog 2013. godine (četvrtak) 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 42. 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. Razmatranje i usvajanje komunalnih prioriteta za 2014. godinu  
2. Razno  

2.1. Razmatranje nadolazećeg programa Doček Sv. Nikole i humanitarne 
priredbe za djecu 
2.2. Razmatranje programa Maškare na G. Vežici 2014. 
2.3. Komunalna problematika 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić i tajnica nazočne su upoznali sa prijedlozima komunalnih prioriteta 
za 2014. godinu, iznosima radova te iste ponovo razmotrili i dogovorili redoslijed.  
 
AD 2 

 
 2.1. Nazočni su raspravili o realizaciji programa dočeka Svetog Nikole kao i 
organizaciji humanitarne manifestacije koja će se održati 13. prosinca o. g. u večernjim 
satima.  
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2.2. Temeljem upita predstavnika maškarane skupine Vežički kampaneli gosp. 
Matko Magaš, razmotren je program Maškare na G. Vežici. 

Budući da se skupina već u siječnju počne pripremati za navedeni program, Vijeće 
je razmotrilo Zahtjev za korištenjem prostora te je donijet  

Zaključak  
● da će se početkom iduće godine sklopiti Ugovor o korištenju prostora 

kako bi se maškaranoj skupini Vežički kampaneli odobrilo korištenje prostora u 
mjesecu siječnju i veljači 2014. godine srijedom od 17,00 do 19,00 sati.  

 
2.3. Nazočni su iznijeli komunalnu problematiku uočenu na području Gornje 

Vežice koja je djelomično već prenesena prema nadležnim gradskim strukturama.  
 
Nazočni su takoñer raspravili o slijedećim izborima za Vijeća MO budući da se 

zbog smanjenog broja stanovništva na području G. Vežice, sastav Vijeća MO sastojat će 
se od 5 članova umjesto dosadašnjih 7. 

Vijeće je nakon razmatranja i rasprave oko navedene teme izrazilo nezadovoljstvo 
usporeñujući Mjesne odbore sa malim brojem stanovnika i površinom koji će takoñer imati 
5 članova Vijeća kao i G. Vežica koja broji nešto manje od 7000 stanovnika.   
 
 
  
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 21. studeni 2013. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


