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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

                   GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  GORNJA VEŽICA 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 

KLASA :     026-02/21-01/10 
URBROJ : 2170/01-09-10-21-10 
Rijeka,       31. 5. 2021. 
 
 
 

ZAPISNIK 

SA 27. SJEDNICE VMO GORNJA VEŽICA 
 

27. sjednica VMO Gornja Vežica održana je 31. svibnja 2021. godine (ponedjeljak) 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 
- Iva Ciper, član VMO 
- Frančeska Sobol-Mišćević, član VMO 
- Adam Butigan, 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 komunalnog prioriteta MO Gornja Vežica za 2021. godinu – 

Nova regulacije prometa u Ulici Zdravka Kučića od raskrižja s Ulicom Brdo 

do spoja sa zaobilaznicom (postojeće stanje i prijedlog rješenja) 

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

 

 

AD 1  
 
 Predsjednik Vijeća nazočne je pozvao na raspravu oko komunalnog prioriteta MO 
Gornja Vežica za 2021. godinu – Nova regulacije prometa u Ulici Zdravka Kučića od 
raskrižja s Ulicom Brdo do spoja sa zaobilaznicom. 

Vijeće je na uvid dobilo elaborat-nacrt postojećeg stanje i prijedlog izrade novog 
rješenja koje je razmotrilo a u obzir je uzeto i mišljenje stanara ulice Zdravka Kučića. 

Nakon dulje rasprave i razmatranja, Vijeće je  

Zaključilo 

 Kako su mišljenja da se ovim projektom ne pristupi premještaju 

parkirnih mjesta kako je planirano već da se planom regulira bolja 

vidljivost (označavanje) pješačkih prijelaza u ulici Zdravka Kučića kao 

i izvlačenje „otoka“ na mjestima istih kako bi pješaci bili uočljivi u 

odnosu na parkirana vozila.  
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 Ukoliko nakon realizacije navedenog ostane sredstava, Vijeće je 

suglasno da se sredstva utroše u označavanje i bolju osvjetljenost 

pješačkih prijelaza u ulici Franje Belulovića do spajanja sa ulicom 

Braće Stipčić (veliki zavoj). 

 

AD 2 
 
 Pod točkom Razno nazočni su razmatrali mogućnost održavanja programske 
aktivnosti Dana MO Gornja Vežica planiranu za mjesec lipanj.  
 Obzirom na situaciju sa pandemijom Covid-19 i poštivanju epidemioloških mjera, 
Vijeće će razmotriti mogućnosti djelomične realizacije programa Dana MO-a te će se na 
idućoj sjednici razmotriti realizacija sportskih aktivnosti.  
 
 Nazočni su upoznati sa javnom objavom proračunskih isplata čime će nova 
aplikacija davati mogućnost pretraživanja svih isplata iz Riznice a sve sa ciljem podizanja 
stupnja transparentnosti rada gradske uprave i proračunskih korisnika. 
  
Sjednica je završila u 19,00 sati.  
U Rijeci, 31. svibnja 2021. godine. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.     
 
 
 
 
                  Zapisničar:                                            Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:         
         Sonja Ban Oklobdžija                                                     Ozren Kraljić 


