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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/21-01/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-21-8 
Rijeka,       22. 4. 2021. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 26. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

26. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 22. travnja 2021. godine (četvrtak) s 
početkom u 8,30 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Ozren Kraljić, predsjednik VMO 
- Marijan Bačić, zamjenik predsjednika VMO 
- Iva Ciper, član VMO 
- Frančeska Sobol-Mišćević, član VMO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Adam Butigan, član VMO 
- Sonja Ban Oklobdžija, tajnica MO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 
 

D N E V N I     R E D 

 

1. Razmatranje i usvajanje pristiglih prijedloga komunalnih prioriteta za 

područje Gornje Vežice za 2022. godinu 

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

 

 

AD 1  
 
 Predsjednik Vijeća nazočne je pozvao na raspravu vezano za pristigle prijedloge 
komunalnih prioriteta MO Gornja Vežica za 2022. godinu koji su se zaprimali od 9. do 31. 
ožujka 2021. godine a koje su primili kao prilog Pozivu da se do sjednice mogu razmotriti. 
 Nakon dulje rasprave pristiglih zahtjeva među kojima su i prijedlozi koji ne spadaju 
u manje komunalne prioritete, Vijeće je   

 zaključilo  

 Da će sve pristigle zahvate koji su svrstani u tabelu proslijediti nadležnima 

na razmatranje te će se isti selektirati po dobivenom odgovoru i financijskoj 

konstrukciji s čime će se upoznati i građane koji su zahtjeve uputili. 

 Radi većeg broja zaprimljenih zahtjeva vezano za izgradnju i uređenje 

parkirališta na području ulica Sveti Križ i Ratka Petrovića, Vijeće će prema 

nadležnim strukturama uputiti zamolbu za održavanjem sastanka i 

pronalaženjem rješenja gorućeg problema.  
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AD 2 
 
 Pod točkom Razno nazočni su raspravili pristigle pismene zahtjeve koji će dalje 
biti proslijeđeni na razmatranje.   
 
 
  
Sjednica je završila u 9,30 sati.  
U Rijeci, 22. travnja 2021. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.     
 
 
 
 
 
                  Zapisničar:                                            Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:         
                 Ozren Kraljić                                                            Ozren Kraljić 


