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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/20-01/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-20-8 
Rijeka,       9. 6. 2020. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 16. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

16. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 9. lipnja 2020. godine (utorak) s početkom u 
16,00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Ozren Kraljić, predsjednik VMO 
- Marijan Bačić, zamjenik predsjednika VMO 
- Adam Butigan, član VMO 
- Iva Ciper, 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. Izbor novog člana VMO Gornja Vežica 

2. Zahtjevi za korištenje prostora-SDP/UHD 

3. Razmatranje rebalansa financijskog plana VMO Gornja Vežica  

4. Razmatranje prijedloga programa rada za 2021. godinu 

5. Informacije sa održanog sastanka sa Gradonačelnikom-4.6.2020. 

6. Razno 

a. Razmatranje pristiglih dopisa - OGU za kom.sustav  

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

AD 1 
  
 Predsjednik Vijeća nazočnima je predstavio gosp. Marijana Bačića, kojeg je 
stranka HDZ predložila da zamijeni preminulog člana gosp. Vinka Vukušića koji je 
obnašao funkciju zamjenika predsjednika.  

Gosp. Kraljić je predložio da gosp. Bačić preuzme funkciju zamjenika predsjednika 
Vijeća što je jednoglasno prihvaćeno.  
 Nakon pročitane svečane Prisege, gosp. Bačić je službeno postao zamjenik 
predsjednika Vijeća MO gornja Vežica.   
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AD 2 
 
Nazočni su upoznati sa pristiglim zahtjevima za korištenje prostora s naknadom 

od strane SDP-a (prostor je korišten 22. svibnja od 16.30 do 17.30 sati) i UHD koji bi 
osnovali podružnicu stranke i to dana 27. lipnja od 15,00 do 16,00 sati).  

Vijeće je na zahtjeve, iznijelo pozitivno mišljenje.  
 

AD 3 
 
Vezano uz smanjivanje rashoda za potrebe usuglašavanja prvog Rebalansa 

proračuna Grada Rijeke u 2020. godini, a sve zbog pandemije Covida-19 koja se odrazila 
na cjelokupno gospodarstvo, zatraženo je da se sa Vijećima dogovore prijedlozi 
smanjenja te da se isti potvrde na sjednici vijeća kao Rebalans financijskog plana.  

Svi materijali vezano za navedeno (dopise pročelnika Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu te zaključak Gradonačelnika vezano za obustavu rashoda) tajnica je 
nazočnima mailom proslijedila na razmatranje.  

Predsjednik Vijeća je istaknuo kako se Vijeće nije usuglasilo oko rebalansa 
financijskog plana te je umjesto prvotno planiranih rashoda pojedinih programa, ovim 
rebalansom ukupna vrijednost financijskog plana umanjena sa 31.570,00 kn na 29.570,00 
kn (pozicija reprezentacija-donacije umanjuje se za ukupni planirani iznos od  1.000,00 
kuna te se i pozicija reprezentacija sa 5.500,00 kuna umanjuje se na 4.500,00 kuna 
(poticanje donatorstva). 

Nakon duljeg razmatranja, Vijeće je donijelo  

Zaključak  

 Kojim se usvaja Rebalans financijskog plana za 2020. godinu.  
 

AD 4 
 

Prisutnima je putem elektroničke pošte poslan materijal vezano za razmatranje i 
usvajanje prijedloga Programa rada za 2021. godinu koje je potrebno predložiti do 20. 
srpnja 2020. godine.  

Nakon dulje rasprave i dogovora vezano za izradu Programa rada,  

Zaključilo se  

 Kako je Vijeće MO Gornja Vežica suglasno sa prijedlozima Programa 

rada za 2021. godinu koji će se uz manje izmijene izraditi kao i 

ovogodišnji.  

Na temelju predloženih programa, izradit će se prijedlog Financijskog 

plana za 2021. godinu.  

Prijedlozi programa dostavit će se Odjelu za gradsku samoupravu i 

upravu, Direkciji za mjesnu samoupravu na razmatranje.   
 

AD 5 
 
 Predsjednik Vijeća je nazočne upoznao sa informacijama sa sastanka na temelju 
poziva Gradonačelnika a održan je 4. lipnja (tajnica MO svima je predala dopis sa 
informacijama o održanom sastanku).  
 Gosp. Kraljić je prisutnima prenio informaciju da se male komunalne akcije 
(prioriteti) u potpunosti ukidaju zbog nastale situacije s pandemijom te da su mjesnim 
odborima u 100-postotnom iznosu uzeta sredstva s čime je vrlo nezadovoljan. 
 Tajnica je na iznijeto prenijela informaciju da će se usvojeni iznos za realizaciju 
malih komunalnih akcija za 2020. godinu realizirati u 2021. godini ukoliko ne dođe do 
novog vala širenja virusa. Javni poziv za nove prijedloge za 2022. godinu izašao bi iduće 
godine, naravno, sve ukoliko ne bude novih posljedica na smanjenje proračuna.  
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AD 6 
 
 Pod ovom točkom nazočni su razmatrali pristigle dopise kao i komunalnu 
problematiku područja G. Vežice a pogotovo ulice Ratka Petrovića:  
 

 Razmotren je projekt uređenja fitnes parka u ulici Franje 
Belulovića čija je tehnička priprema za uređenje uvrštena u komunalne 
prioritete za 2020. godinu. S projektom je upoznat i gosp. Katalinić koji je 
isti i predložio te je s projektom vrlo zadovoljan.  Vijeće je mišljenja da bi se 
projekt trebao obrazložiti na jednom sastanku kako bi bili upoznati sa 
detaljima uređenja.  

 

 Također su razmotrili mail gosp. Tadića a vezano za ostatak 
sredstava u iznosu od 15.000,00 kn preostalih od komunalnih prioriteta za 
2019. godinu. Sredstva je potrebno utrošiti na hortikulturno uređenje.  
Tajnica je nazočnima prenijela informaciju odnosno prijedlog gosp. Tadića 
da se isto utroši u orezivanje i uklanjanje suhih grana i stabala (crnike) u ul. 
Braće Stipčić 7/9 te okoliša Robne kuće Vežica.  
Nazočni smatraju da je navedena cifra prevelika za tako male zahvate te 
da bi isto trebalo razraditi i uvrstiti još neke zahvate i eventualnu sadnju 
kod RK Vežica. 

 
Nakon razmatranja Vijeće je 

Zaključilo 

 Da bi se trebalo zatražiti sastanak sa gđom. Čobić i gosp. Tadićem, 

OGU za komunalni sustav vezano za oba zahvata.  
 
  
 

Sjednica je završila u 19,00 sati.  
U Rijeci, 9. lipnja 2020. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.     
 
 
 
 
                      Zapisničar:                                            Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:         
               Sonja Ban Oklobdžija                                                      Ozren Kraljić 


