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ZAPISNIK o radu 2. sjednice Mjesnog odbora Opatija - Vasanska održane dana 23. prosinca 2019. 
godine s početkom u 20:00 sati. 

 

 

 
Sazvao: 

Ime i prezime Potpis 

Mladen Žigulić, predsjednik VMO Vasanska  

 

2. sjednica Vijeća mjesnog odbora Vasanska 

 

1. Mjesto Opatija Početak: 20:20 

Dan i datum Ponedjeljak, 23. prosinca 2019. godine Završetak: 21:15 

 

2. Prisutni: Sjednici prisustvuju članovi Vijeća mjesnog odbora Vasanska: 
1. Mladen Žigulić, predsjednik VMO Vasanska 
2. Marko Ćorić, član 
3. Milena Jeletić, članica 
4. Kristian Tončić, član 
5. Dino Žigulić, član 

3. Ostali prisutni: /  

4. Odsustvo 
opravdali: 

1. Sanja Bedrava, članica 
2. Emil Jeletić, član 

 

 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
Dnevni red: 

Predsjednik predlaže sljedeći dnevni red: 
1. Komunalni radovi na području mjesnog odbora 

a. započeti 
b. u planu 

2. Razno 
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Ad 1. 

Predsjednik Žigulić je uvodno pozdravio prisutne članove mjesnog odbora. Uvodno je utvrdio da je 
prisutno petoro članova Vijeća mjesnog odbora Vasanska, dok su članica Bedrava i član Jeletić 
opravdali svoj izostanak. Predsjednik je upoznao prisutne o točkama dnevnog reda, uz napomenu 
da je cilj sastanka više druženje novoizabranih članova i neformalni razgovor. Prisutni članovi su 
jednoglasno usvojili predloženi dnevni red.  Predsjednik je informirao prisutne članove da su 
trenutno u planu i izvođenju sljedeći projekti, a koje je izglasao prethodni saziv VMO-a: 

1. Uređenje stubišta Ulice dr. M. Örtela, narudžbenica radova glasi na 32,035,00 kn 
2. Uređenje cestovne i ostale prateće signalizacije te uređenje početka ceste ulice Veprinačkog 

puta (ulaz s Rakovčeve ulice, narudžbenica radova glasi na 10.415,00 kn 
3. Dopunska ponuda izrada ograde na stubištu dr. M. Örtel, a izvođenje iznosi 9.450,00 kn 

Predsjednik je napomenuo da su navedene cijene bez PDV-a. Također je upoznao prisutne članove 
da je na dan 23. prosinca 2019. godine, mjesnom odboru dostupno 44.566,47 kn za održavanje 
komunalnih akcija, odnosno 35.653,18 kn bez PDV-a. Činjenično stanje govori da se sva tri projekta 
ne mogu ući u proračun za 2019. godinu, pa će se ove godine platiti samo uređenje stubišta Ulice 
dr. M. Örtela, te nekoliko metara ograde za istoimeno stubište. Prisutni su članovi još detaljnije 
razmatrali komunalne akcije na području mjesnog odbora, te naveli kao ključne rekonstrukciju Ceste 
za Plahute, bolju signalizaciju za Amerikanske vrtove te pitanje dvosmjernosti i jednosmjernosti 
ceste koja vodi prema izvoru Vrutki i povezivanje istoga sa Amerikanskim vrtovima.  

Zaključak: Zadužena osoba: Rok: 

Prisutni članovi su informacije primili na znanje. - - 

 
Ad 2. 

Predsjednik Žigulić je spomenuo prisutnim članovima da je zbog izuzeća potrebe upućen dopis 
Komunalcu u kojem je zatražena obustava fakturiranja usluga odvoza smeća Mjesnom odboru 
Vasanska, s obzirom da Mjesni odbor kontejnere nema niti koristi. Također s obzirom na navedene 
radove u toku i ostale inicijative, predsjednik Žigulić je predložio da se u veljači 2020. godine održi 
tiskovna konferencija na kojoj bi se zainteresiranoj javnosti izložio plan rada Vijeća mjesnog odbora. 
Član Ćorić je predložio da se u pogledu dijela proračuna koji obuhvaća manifestacije mjesnog odbora 
pokuša unijeti i manifestacija „Dan (e) Vasanske“ kako bi se kao mjesni odbor što više približili 
ljudima. Predsjednik Žigulić je prihvatio prijedlog i povukao paralelu da je članica Jeletić predlagala 
i ljetne noći Vasanske na stepenicama koje vode prema Crkvi Sv. Navještenja Bl. Djevice Marije, te 
se zaključilo da će se navedeni prijedlog razmotriti i nastojati ukorporirati u program mjesnog 
odbora.  

Zaključak: Zadužena osoba: Rok: 

Prisutni članovi su informacije primili na znanje. - - 

 

 

Broj: 2019-00-02 
godina - broj dopisa – broj sjednice 

 

 

 

Zapisnik sastavio: Ime i Prezime Potpis 

Kristian Tončić  


