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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/20-01/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-20-18 
Rijeka,       24. 11. 2020. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 21. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

21. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 24. studeni 2020. godine (utorak) s početkom 
u 15,30 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. Razmatranje komunalne problematike  

2. Razmatranje zahtjeva za korištenje prostora – GD Crvenog križa Rijeka  

3. Razno  
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 

 

 

AD 1 
 Vijeće MO Gornja Vežica razmotrilo je komunalnu problematiku ovog područja u 
sklopu koje je ponovo raspravilo temu oko uspostave reflektora na igralištu Osnovne 
škole Gornja Vežica.  
 Nakon dulje rasprave i razmatranja, Vijeće je donijelo  

Zaključak  

 Kako će članica Vijeća zadužena za domenu komunalnog gđa. Sobol-

Mišćević telefonski kontaktirati gđu. Baždarić, OGU za komunalni 

sustav s kojom je već razgovarala na istu temu, kako bi dobila 

informaciju na traženo.  
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AD 2 
 
Nazočni su razmotrili zahtjev GD Crveni križ Rijeka vezano za korištenje prostora. 

Prostor bi koristili 24. studenog 2020. za održavanje Izborne skupštine dok bi se 2. 
prosinca 2020. održala akcija darivanja krvi u vremenu od 14.30 do 18.30 sati.  

Nakon razmatranja, na zahtjeve su iznijeli pozitivno mišljenje.  
 
 

AD 3 
 
 Obzirom na situaciju s pandemijom Covid-19 sukladno kojoj su neki programi 
Vijeća u potpunosti ukinuti, predsjednik Vijeća postavio je pitanje reprezentacije Vijeća 
koja nije utrošena.  
 Tajnica se  osvrnula na upute pročelnika Odjela odnosno na način kako bi se 
reprezentacija Vijeća trebala utrošiti.  

Nakon dulje rasprave i razmatranja, donijet je  

Zaključak Vijeća: 

 Da bi se ukupan iznos sa reprezentacije Vijeća utrošio u 

Brodokomercu kako bi se kupile namirnice za održavanje sjednica i 

sastanaka a 21. prosinca bi se održala sjednica Vijeća  na koju bi 

pozvali i neke referente Grada Rijeke s kojima surađuju tijekom 

godine te bi ih počastili.  
Sa zaključkom Vijeće će se upoznati  ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu 

te  će se s njezinim mišljenjem upoznati Vijeće.  
 

 
 

Sjednica je završila u 19,00 sati.  
U Rijeci, 24. studenog 2020. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.     
 
 
 
 
 
 
                  Zapisničar:                                            Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:         
          Sonja Ban Oklobdžija                                                    Ozren Kraljić 


