
  1 

PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/19-01/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-19-20 
Rijeka,       28. 10. 2019. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 10. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

10. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 28. listopada 2019. godine (ponedjeljak) s 
početkom u 16,00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Ozren Kraljić, predsjednik VMO 
- Vinko Vukušić, zamjenik predsjednika VMO 
- Iva Ciper, član VMO 
- Adam Butigan, član VMO 
- Frančeska Sobol-Mišćević, član VMO 
- Sonja Ban Oklobdžija, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 
 

D N E V N I     R E D 

 

1. Razmatranje komunalnih prioriteta za 2020. godinu te ostatak sredstava za 

komunalni prioritet iz 2019. godine 

2. Razmatranje prijedloga Programa rada za 2020. godinu 

3. Razno 

3.1. Dogovor oko provođenja 2. ekološke akcije 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

AD 1 
  
 Nazočni su upoznati sa komentarima i iznosima temeljem predloženih komunalnih 
prioriteta za 2020. godinu te su iste razmatrali.  
 Obzirom da su neki zahvati od strane nadležnih ocijenjeni kao nepotrebni, bilo je 
potrebno dodati još prijedloga za razmatranje te su svi predloženi zahvati bili obrađeni 
osim jednog zahvata od Rijeka prometa  je odgovor stigao za vrijeme trajanja sjednice .  
 Navedeno je zaprimljeno tijekom trajanja sjednice iako za jedan prijedlog nije 
naveden iznos od strane Rijeka prometa, nazočni su  

 Zaključili  

 Da će se svi prijedlozi razmotriti i usvojiti na idućoj sjednici koja će 

se održati 11. studenog.    
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Predsjednik Vijeća nazočne je informirao o održanom sastanku sa ravnateljem 
Vitasom - Odjel GU za komunalni sustav vezano za komunalni prioritet – uređenje trga 
ispred Robne kuće Vežica.  

Kako je istaknuto od strane ravnatelja Vitasa, zbog nedostatka sredstava za 
realizaciju zahvata, koje je Vijeće uz pomoć Grada i svojih sredstava mislilo izrealizirati u 
nekoliko faza, predloženo je da se zahvat realizira u iznosu ostatka sredstava u samo 
jednoj fazi. u iznosu od 100.000,00 kn iz komunalnih prioriteta za 2019. godinu  utroši 
odmah te da se sa referentima na terenu dogovore detalji.  
            Mišljenje Vijeća je da se ostatak sredstava u iznosu od 100.000,00 kn iz 
komunalnih prioriteta za 2019. godinu  utroši na slijedeće:  

 
-          Uređenje odmorišta sa stolnom garniturom i špinom s južne strane trga  
           Robne kuće Vežica 
-          Postava dodatnih klupa na trgu 
-          Građevinsko uređenje postojećih korita na trgu 
-          Sadnja biljaka u postojeća korita te postava ukrasnog kamena 

 

 

AD 2 
 
Nazočni su upoznati s prijedlozima Programa rada za 2020. godinu odnosno 

komentarima komisije na iste.  
Na sjednici u studenom ili prosincu, Vijeće će iste ponovo razmotriti (s izmjenama) 

te ih usvojiti skupa sa Financijskim planom za 2020. godinu.  

 

 

AD 3 
  

Pod ovom točkom raspravljena je tema održavanja 2 ekološke akcije planirana za 
jesen.  

Kroz ovu akciju sadnje stabala „Zasadi drvo ne budi panj“, nazočni su se planirali 
uključiti te saditi stabla pored novoizgrađenog boćališta te ujedno održati i ekološku 
akciju.  

Zbog šljunčanog terena kod novoizgrađenog boćališta, Vijeće se nije uključilo u 
akciju sadnje a zbog akcije sadnje nije se mogla održati eko akcija.  
 Obzirom na navedeno te sukladno razgovoru sa gosp. Tadićem – OGU za 
komunalni sustav i gđom. Modrić – KD Čistoća, druga eko akcija će se održati u subotu 
16. studenog. 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 28. listopada  2019. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.     
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:         
             Sonja Ban Oklobdžija                                                     Ozren Kraljić 


