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 PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/16-11/2 
URBROJ : 2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,       23. 2. 2016. 
 
 

ZAPISNIK 

SA 16. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

16. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 23. veljače 2015. godine (utorak) s početkom 
u 16.00 sati u prostorijama MO Gornja Vežica, Zdravka Kučića 1. 
 
Sjednici su bili nazočni:   
- Vinko Vukušić, predsjednik VMO 
- Marijan Bačić, zamjenik predsjednika VMO 
- Tanija Čaušević, član VMO 
- Marko Gojević, član VMO 
- Radojka Martinović, član VMO 
- Sonja Ban Oklobdžija, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- 
 
Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice VMO Gornja Vežica:  
          ● Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći  

 
 

D N E V N I     R E D 

 

1. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu 

2. Razmatranje i dogovor oko realizacije programa Dan žena 

3. Razmatranje pristiglih dopisa, zahtjeva građana i ostalog  

4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 

 
Predsjednik Vijeća i tajnica nazočne su upoznali sa Izjavom o fiskalnoj 

odgovornosti za 2015. godinu.  
Nakon dulje rasprave i razmatranja, Vijeće je  

Zaključilo 

 Kako je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za prošlu godinu prihvaćena i 

jednoglasno usvojena. 
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AD 2 

       
Predsjednik Vijeća nazočne je podsjetio na planirani program Dan žena koji bi se 

u prostoru MO trebao održati u utorak 8. ožujka s početkom u 18,00 sati.  
U programu će nastupiti i glazbenim nastupom zabaviti sve mještane - VIS 

„Venus“.  
U sklopu navedenog programa, u dogovoru sa GD Crveni križ, kako je i planirano,  

za sve građane a posebno one starije životne dobi, održat će se besplatno mjerenje 
krvnog tlaka i šećera u krvi. Mjerenje će se održati u srijedu 2. ožujka u vremenu od 9,00 
do 10,30 sati u vrijeme kada svoje dežurstvo vrši Podružnica umirovljenika G. Vežica.  

U nastavku, nazočni su dogovarali detalje oko planiranog programa.  
   

AD 3 

 
 Kroz ovu točku, nazočni su razmotrili pismene i usmene zahtjeve koji su pristigli u 
tajništvo MO te su svaki posebno razmotrili i o njemu raspravili. 

 
Vijeće je posebno razmatralo usmeni zahtjev gosp. Marina Kapac, Zdravka Kučića 

kbr. 38 koji se odnosi na hitno reguliranje i zaštitu pješaka na pješačkim prijelazima u ulici 
Zdravka Kučića blizu ugostiteljskog objekta Ancora prema priključku na riječku obilaznicu  
te kod kbr. 18 ul. Zdravka Kučića.   

Nakon dulje rasprave i razmatranja, nazočni su  

zaključili  

 kako će se ponovo obratiti prema TD Rijeka promet kako bi se hitno uvela 

horizontalna, svjetleća prometna regulacija radi sprječavanja potencijalne 

opasnosti po pješake.  
  
  Nazočni su također razmotrili i zahtjev za korištenje prostora od strane stranke 
HSU koja bi prostor koristila u petak 4. ožujka od 17,00 do 18,00 sati te na zahtjev izrazili 
pozitivno mišljenje.  
  
 

AD 4 
 
 Kroz ovu točku, nazočni su razmatrali tekuću komunalnu i ostalu problematiku 
područja G. Vežica.  
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sati.  
U Rijeci, 23. veljače 2016. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
 
         
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 


