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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/14-11/2 
URBROJ : 2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,       26. 2. 2014. 
 
 

ZAPISNIK 
SA 46. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 

 

46. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 26. veljače 2014. godine (srijeda) 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 45. 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. Dogovor oko realizacije programa Maškare na Gornjoj Vežici i Dan žena 

(ožujak 2014.) 
2. Razmatranje Zahtjeva za korištenje prostora 
3. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
 Gosp. Vukušić i tajnica nazočne su upoznali sa programima rada koji će se 
odvijati u mjesecu ožujku. 
 Prvi program je Maškare na Gornjoj Vežici te je Vijeće detaljno razmotrilo i 
raspravilo plan realizacije navedenog a predsjednik i tajnica prenijeli su detalje razgovora 
sastanka sa voditeljem maškarane skupine Vežički kampaneli. 
 Nakon navedenog programa, održava se program Dan žena u sklopu kojeg će u 
zabavnom dijelu nastupiti Klapa Opatija a umjetničke skulpture će izložiti umjetnik sa 
Gornje Vežice Boris Rajković. 
 



  2

 
AD 2 

 
2.1. Zahtjev za korištenje prostora uputila je politička stranka HSP i to za 

korištenje prostora (mala sala) dana 11. ožujka o. g. u vremenu od 18,00 do 20,00 sati.  
 
2.2. Zahtjev za korištenje prostora uputila je i politička stranka PGS koji bi prostor 

(mala sala) koristili dana 18. ožujka 2014. u vremenu od 18,00 do 20,00 sati.  
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva i pozitivnog mišljenja Vijeća, predsjednik je 

istaknuo kako su obje stranke prvotno uputile zahtjev za korištenje prostora na dulje 
razdoblje što je u ovom trenutku onemogućeno zbog skore izmjene Odluke o korištenju 
prostora. 
 
 
AD 3 
  

Nazočni su ponovo raspravljali o temi izgradnje crkve i rekonstrukciji Hrvatskog 
doma Vežica.  
 Vezano za izgradnju crkve i rekonstrukciju Doma, gosp. Bačić kao član Odbora za 
urbanizam je istaknuo kako se čeka dobivanje lokacijske dozvole te se nakon dobivanja 
iste kreće sa gradnjom crkve. 

U nastavku točke raspravljano je o komunalnoj problematici Gornje Vežice.  
 
  
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 26. veljače 2014. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.            
 
 
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:              
  

             Sonja Ban                                                           Vinko Vukušić 


