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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/17-11/2 
URBROJ : 2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,       22. 2. 2017. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 29. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

29. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 22. veljače 2017. godine (srijeda) s 
početkom u 17,00 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 28. 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 2016. godinu 

2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO Gornja Vežica za 2016. 

godinu 

3. Razmatranje i realizacija programa Maškare na G. Vežici 

4. Razmatranje pristiglih dopisa 

a. Dopis Rijeka prometa – razmatranje prijedloga uređenja ulice Zdravka 

Kučića 

b. Dopis gosp. Smokvina, Vjekoslava Dukića 20 

5. Razmatranje zahtjeva za korištenje prostora: 

a. Politička stranka SDP Rijeka 

b. Politička stranka Živi Zid  

6. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, bez primjedbi. 
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AD 1 
   

Predsjednik Vijeća i tajnica nazočne su upoznali sa Izjavom o fiskalnoj 
odgovornosti za 2016. godinu.  

Nakon kraće rasprave, Vijeće je  

Zaključilo 

 Kako je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za prošlu godinu prihvaćena i 

jednoglasno usvojena. 

 

 

AD 2  

 
Predsjednik Vijeća i tajnica nazočne su upoznali sa prošlogodišnjim Izvješćem o 

radu VMO i svim programima i troškovima.  
Nakon kraće rasprave, Vijeće je  

Zaključilo 

 Kako je Izvješće o radu VMO G. Vežica za 2016. godinu prihvaćeno i 

jednoglasno usvojeno. 
 
 

AD 3 

 
Razmotren je program Maškare na G. Vežici koji Vijeće MO već tradicionalno 

provodi u suradnji sa maškaranom skupinom Vežički kampaneli.  
Nakon podizanja pusta na autobusnoj stanici preko puta Hrvatskog doma Vežica, 

maškare su prošetale Vežicom tjedan prije Karnevalske povorke na Korzu.  
Za tu prigodu Vijeće im je pripremilo zakusku u skladu sa planiranim programom 

VMO.  
Istaknuto je od strane članova kako bi se za iduću godinu program mogao 

detaljnije razraditi i pripremiti te će se nastojati prije planiranja programa dogovoriti 
sastanak sa predstavnikom maškarane skupine.  

 

 

AD 4 

 
 Nazočni su razmotrili pristigle zahtjeve odnosno dopise zaprimljene od strane 
građana: 
 

a Nakon obilaska terena s djelatnicima Rijeka prometa i Grada Rijeke vezano za 
preregulaciju prometa u ulici Zdravka Kučića (komunalni prioriteti), Vijeće je  

Zaključilo 

 da ostaju samo pri zahvatu ugradnja LED markera na pješačkom prijelazu 

kako bi se spriječila potencijalna opasnost stradavanja pješaka te nisu 

suglasni sa postavom stupića na južnom dijelu nogostupa kao ni sa 

obilježavanjem parkirnih mjesta na sjevernom dijelu nogostupa. 

 
b u dopisu gosp. Smokvine, Vjekoslava Dukića 20 istaknuto je kako su mještani i 

obiteljske kuće koje se nalaze u blizini sadašnjeg gradilišta Sušačke bolnice ozbiljno 
ugroženi prilikom miniranja terena na kojem će se izgraditi bolnica te kako je kućama 
narušena statika a mještanima zdravlje i životni uvjeti 
 Sukladno svemu navedenom, Vijeće je  

Zaključilo  

 da će se s navedenom problematikom obratiti nadležnim institucijama te 

tražiti njihovo mišljenje i ispitivanje stanje na terenu.  
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AD 5 

 
 Vijeće je zaprimilo nekoliko zahtjeva za korištenje prostora i to od strane Gradske 
organizacije SDP Rijeka - održavanje redovnog sastanka stranke te od političke stranke 
Živi zid također za održavanje sastanka stranke.  

Nakon kraće rasprave i razmatranja zahtjeva, Vijeće je  

Zaključilo 

 kako će na sve zaprimljene zahtjeve izraziti pozitivno mišljenje.  

 
 

AD 6 

 
 Pod ovom točkom vijeće je razmatralo komunalnu problematiku ovog terena.  
 
 
 
Sjednica je završila u  20,00 sati.  
U Rijeci, 22. veljače 2017. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.    
  
 
 
 
Zapisničarka-referentica za mjesnu samoupravu:       Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:           
             Sonja Ban Oklobdžija                                                       Vinko Vukušić 
 


