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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/14-11/1 
URBROJ : 2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,       28. 1. 2014. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 45. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

45. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 28. siječnja 2014. 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 44. 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 Izvješća o radu VMO G. Vežica za 2013. godinu  
2. Razno  

2.1. Razmatranje i dogovor oko realizacije programa Maškare na G. Vežici i 
Dan žena 
2.2. Korištenje prostora  
2.3. Izgradnja crkve i rekonstrukcija Hrvatskog doma Vežica 
 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić i tajnica nazočne su upoznali sa Izvješćem o radu VMO Gornja 
Vežica za 2013. godinu. .  
 Nakon dulje rasprave i razmatranja, Izvješće o radu VMO Gornja Vežica za 2013. 
godinu je jednoglasno usvojeno. 
 
 



  2

 
AD 2 

 
2.1. Gosp. Vukušić i tajnica nazočne su upoznali sa planiranim programima kako 

prema planu slijede: 
- Maškare na G. Vežici – program će se održati 1. Ili 2. Ožujka 2014. Godine i 

naša maškarana skupina Vežički kampaneli će se ispratiti na Meñunarodnu karnevalsku 
povorku. 

Kao i svake godine, maškare će se počastiti pićem, grickalicama i fritulama dok će 
se naši mještani s njima zabaviti i fotografirati. 

-Dan žena – program će se sukladno dogovoru za izvoñačima realizirati 5., 7. ili 8. 
ožujka 2014. godine u večernjim satima.  
Nakon detaljnog dogovora s izvoñačima kao i točnom terminu, Vijeće će biti upoznato na 
idućoj sjednici.  

 
2.2. Predsjednik Vijeća nazočne je upoznao s informacijom da će uskoro na 

snagu stupiti nova Odluka o korištenju prostora s čime će se postojeći korisnici upoznati 
obzirom da postoji naznaka da će se novom Odlukom korištenje prostora naplaćivati svim 
korisnicima.  

Takoñer se od 1. siječnja 2014. godine svim korisnicima prostora u cijenu prostora 
i grijanja obračunava i PDV od 25%. 

Nakon što Odluka stupi na snagu, s istom će se osim korisnika, upoznati i VMO G. 
Vežica. 

 
2.3. Nazočni su raspravljali o temi izgradnje crkve i rekonstrukciji Hrvatskog doma 

Vežica kao i o komunalnoj problematici na Gornjoj Vežici.  
 Vezano za izgradnju crkve, nazočni su se složili da bi se trebalo kontaktirati OGU 
za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem kao i Riječku nadbiskupiju kako 
bi dobili podrobniju informaciju o planovima za realizaciju planiranog projekta.  
 
  
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 28. siječnja 2014. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


