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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/21-01/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-21-2 
Rijeka,       19. 1. 2021. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 23. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

23. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 19. siječnja 2021. 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 i usvajanje Godišnjeg izvješća o radu VMO Gornja Vežica za 

2020. godinu 

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

 

 

AD 1  
 
 Nazočni su razmotrili Godišnje izvješće o radu VMO Gornja Vežica za 2020. 
godinu te su ga nakon rasprave i razmatranja, jednoglasno usvojili. 
 
 

AD 2 
  

Vijeće je ponovo razmatralo mogućnost odustajanja od realizacije komunalnog 
prioriteta: Izrada projekta i izvedba nove regulacije prometa u Ulici Zdravka Kučića od 
raskrižja s Ulicom Brdo do spoja sa zaobilaznicom.  
 Obzirom da se na 22. sjednici već raspravljalo o mogućnosti odustajanja, te je 
Vijeće predložilo postavljanje usporivača prometa na dijelu prometnice Franje Belulovića 
od igrališta  Osnovne škole Gornja Vežica pa sve do bivšeg okretišta autobusne linije 7.  
 Također smatraju da bi se na pješačkom prijelazu iznad Robne kuće Vežica; 
prijelazu na spoju ulica Franje Belulovića i Braće Stipčić (prije skretanja za Dječji vrtić 



  2 

Morčić) trebala pojačati prometna signalizacija kako bi prijelazi bili uočljiviji. Spomenuti 
pješački prijelazi vrlo su frekventni, a nisu dovoljno označeni obzirom na prebrzu vožnju 
tim dijelovima Gornje Vežice.  

Vijeće smatra da su novi prijedlozi prioritetniji zbog sigurnosti pješaka i svih 
sudionika prometa, te bi ih trebalo predložiti struci na razmatranje. 
 Na kraju rasprave i razmatranja,  

zaključeno je  

 Da će se uputiti zamolba za sastankom na terenu prema TD Rijeka 

promet kako bi se stručno razmotrili traženi zahvati i Vijeće moglo 

donijeti konačni zaključak oko realizacije.  
 

 
 

Sjednica je završila u 19,00 sati.  
U Rijeci, 19. siječnja 2021. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.     
 
 
 
 
                  Zapisničar:                                            Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:         
          Sonja Ban Oklobdžija                                                    Ozren Kraljić 


