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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GORNJI ZAMET 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-35/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  11.05.2011. 
  

 
ZAPISNIK 

SA 13. SJEDNICE VMO GORNJI ZAMET  
 

13. sjednica VMO Gornji Zamet održana je 27.04.2011. (srijeda) s početkom u 18 sati u 
novom prostoru MO GORNJI ZAMET, Milice Jadranić 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Krunoslav Kovačević, predsjednik VMO 
• Marijan Perica, zamjenik predsjednika VMO  
• Edvard Soldatić, član 
• Jure Podnar, član 
• Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu 
 

Ostali nazočni: 
• Ivica Lukić, grañanin, Zametskog korena 14B 
• Vid Marić, grañanin, Čavalsko 1 
• Zdenko Nikšić, Rijekapromet 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Tihomir Ćiković, član  

 
Usvajanje zapisnika s 12. sjednice VMO Gornji Zamet održane 30.03.2011. g. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
. 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Gornji Zamet g. Kovačević i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predlaganje malih komunalnih prioriteta za 2012.g. 
2. Pripreme za realizaciju sportskog programa 
3. Pripreme za realizaciju programa „Birajmo najljepšu okućnicu i balkon“ 
4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
G. Lukić donio je dopis u kojem moli da se riješi odvodnja oborinskih voda u Ulici Zametskog 
korena kod njegove kuće (kbr. 14A). Naime, na tom dijelu ulica skreće u desno (od sjevera prema 
jugozapadu), a sva voda se slijeva u njegovo dvorište. Takoñer moli da se napravi podest za 
kontejner koji stoji na neureñenom dijelu nogostupa.  
 
Zaklju čak: Vijeće smatra da bi se odvodnja bi se trebala riješiti u sklopu ureñenja raskršća ulica 
Zam. korena – Škrobotovac – Bilogorska. Prijedloge g. Lukića ipak će se staviti se na listu 
prijedloga prioriteta za 2012. g. Nakon ureñenja navedenog raskršća te obrade stavaka 
predloženih prioriteta (na jesen) sve će se znati točnije. 
 
Nadalje su vijećnici su raspravljali o prijedlozima pristiglim od grañana. Bilo je tu i starih prijedloga 
koji u prethodnim godinama nisu realizirani (zahtjevi preuzeti iz MO Zamet). Nakon duže rasprave, 
vijećnici su se složili da se u prijedloge malih komunalnih prioriteta stave slijedeće pozicije: 



 2/3 

 

1 
Ureñenje dječjeg kutića sa spravama za malu djecu te klupama 
za odmor u Plješivičkoj ulici južno od kbr. 24   

2 
Ureñenje  površine za dječji park i igralište za najmanju najmanju 
djecu s ljuljačkama i klackalicama u Plješivičkoj ulici izmeñu od 
kbr. 23 i 27 

Zahtjev: gña. Jelena Vranješ 
Zanki 

3 Novo autobusno stajalište u ulici Milice Jadranić kod kbr. 25 
Zahtjev: gña. Zrinka 
Šneberger 

4 
Postava natkrivene autobusne čekaonica na raskršću a V. i M. 
Lenca i Mate Sušnja (smjer centar – Bezjaki)  

Zahtjev: g. Margan 

5 Postavljanje ograde uz klanac u Bilogorskoj ulici nasuprot kbr. 34  Zahtjev. G. Saša Šipić 

6 
Ureñenje dječjeg kutića sa spravama za malu djecu na raskršću 
ulica Z. Korena, Bilogorske i  Bartolova  

Zahtjev. G. Saša Šipić 

7 

Ureñenje zelene površine u Ul. M. Jadranić nasuprot kbr. 24 (kod 
Brodokomercovog marketa), zamjena ili sanacija postojećeg 
stupa za postavljanje zastave, postavljanje spomen ploče u znak 
sjećanja na branitelje Gornjeg Zameta  

Zahtjev: g. Soldatić 

8 
Potporni zid s ogradom u M. Jadranić kod kbr. 9 i 11 te ureñenje 
ugibališta za autobus s natkrivenom autobusnom čekaonicom 

  

9 
Sanacija desne strane kolnika zapadnog odvojka Ulice Starci te 
sanacija istočnog kraka ulice Starci 

Zahtjev: g. Tabula 

10  Proširenje javne rasvjete u ulici Pilepići kod kbr. 22  Zahtjev: gña. ðulović Sajma 

11 Proširenje javne rasvjete: u ulici Trampi kod kbr 8  Zahtjev: Gña. Smolić 

12 Proširenje javne rasvjete: na raskršću ul. J. Mohorića i ul. Škarpa  Zahtjev: g. Kovačević 

13 
Postavljanje zatvorenih panoa s ključem (za postavu raznih 
obavijesti grañanima, veličina za 4-6 stranica A4) na lokacijama: 

  

  na raskršću ul. Pilepići i Slavinj   

  u ulici J. Mohorića (kod Brodokomercovog marketa),    

  
na raskršću Plješivičke i ulice Franje Pilepića Pavina ili na 
raskršću ulica Milice Jadranić i Franje Pilepića Pavina   

  
na raskršću ulica Zametskog korena, Bartolovo, Bilogorska i 
Škrobotovac   

  kod igrališta u ulici B.Ć. Marčeva   

  kod dječjeg igrališta u Primorskoj ulici (sjeveroistočno od kbr 1A)   

14 
Ureñenje dječjeg kutića sa spravama za malu djecu te klupama 
za odmor jugoistočno od kbr 20 (južno od kbr. 16) u ulici Milice 
Jadranić  

  

15 Rješavanje oborinskih voda u ulici Zametskog korena kod kbr 
14a  

(skica u prilogu zahtjeva g. 
Lukića) 

16 
Ureñenje autobusnog ugibališta za autobusnu stanicu u ul. V. i 
M. Lenca kod kbr 49  

(tehnička priprema odrañena 
iz prioriteta MO Zamet, 
lokacijska dobivena, 
osporavana te ponovno 
dobivena 2011. g.) 

17 
Ureñenje kolno-pješačkog prilaza kućnim brojevima 24, 26 i bb u 
Plješivičkoj ulici  

(zahtjev g. Tijan) – tehnička 
priprema odrañena iz prioriteta 
MO Gornji Zamet za 2011.g. 

18 
Ureñenje zelene površine oko stare šterne u Tićima  sjevero-
istočno do kbr. 11 (kod Trafo stanice) s postavom klupa za odmor 

  

19 
Ureñenje zelene površine na raskršću Ćićarijske i UL. B. Ć. 
Marčeva   
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20 Ureñenje površine zapadno od igrališta u Ul. B.Ć. Marčeva   

21 
Ureñenje prostora za smještaj kontejnera za kućno smeće na 
lokacijama:   

  južno od kbr. 8 u  ulici I. P. Franovičina  Zahtjev: gña. Forjan 

  
na raskršću M. Jadranić i J. Mohorića    

  
na raskršću ulica Zametskog korena i ulice Škrobotovac  Zahtjev: g. Ivica Lukić 

  
na raskršću ulica Slavinj i Pilepići  Prijedlog: g. Perica 

 
Zaklju čak: Navedene stavke dostavit će se kao prijedlozi prioriteta za 2012. (na obradu u OGU za 
komunalni sustav). Nakon obrade stavaka u listopadu, Vijeće će utvrditi konačnu listu prioriteta u 
okviru raspoloživih sredstava. 
 
Tajnica je izvijestila vijećnika da će terenski sastanak s g. Bašićem iz Čistoće biti moguć tek nakon 
11. svibnja (zbog zauzetosti g. Bašića). Sastanak je dogovoren radi planiranja izgradnje podesta 
za kontejnere za kućno smeće (prijedlog s prethodne sjednice). 
 
Zaklju čak: Teren će se obići s g. Bašićem iz Čistoće i g. Nikšićem iz Rijekaprometa. Svi dogovori 
na terenskom sastanku dodat će se na gore navedene prijedloge prioriteta. 
 
AD 2 
G. Kovačević predložio je da g. Podnar bude zadužen za realizaciju sportskog programa Vijeća 
predviñenog za svibanj. Takoñer je predložio da proslavu Dana mjesnog odbora održimo krajem 
svibnja i da povežemo ta 2 programa. Zamolio je tajnicu da s KUD-om „Zametski koren“  dogovori  
nastup za taj dan. Zakuska za sportaše, suce, redare, uzvanike i organizatore bi se organizirala u 
suradnji s restoranom „Fortunal“. 
 
Zaklju čak: Vijećnici su se složili da bi 28. svibanj bio odgovarajući za realizaciju ta 2 programa. 
 
AD 3 
Tajnica je izvijestila vijećnike da prikuplja prijave grañana za sudjelovanje u akciji „Birajmo 
najljepšu okućnicu i balkon“. Do sada je pristiglo 10-ak prijava. Predložila je da se svečanost 
podjele nagrada i priznanja za ovaj program održi krajem lipnja.   
 
Zaklju čak: Vijećnici su suglasni s navedenim prijedlogom. 
  
AD 4 
G. Nikšić izvijestio je prisutne vijećnike o realizaciji stavaka prioriteta iz 2011. koja su u nadležnosti 
Rijekaprometa. Takoñer je informirao vijećnike o sanaciju potpornog zida u ulici Pilepići kod g. 
Zbašnika) kojem je prijetilo urušavanje uslijed opterećenja koja proizvode kamioni i mehanizacija 
koja tuda prolazi radi izvoñenja radova. 
 
Zaklju čak: Vijećnici su navedene informacije primili na znanje.  
 
G. Vid Marić (Čavalsko 1) upozorio je na neovlašteno odlaganje otpada u njegovoj ulici. 
 
Zaklju čak: Tajnica će navedenu prijavu g. Marića proslijediti Direkciji za komunalno redarstvo.  
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat.                  Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu 

Vesna Širola 
Predsjednik VMO Gornji Zamet:  

Krunoslav Kovačević 
 

 


