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Z A P I S N I K 

 sa 16. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET 
održane 28. siječnja 2016. godine u 18.00 sati u prostorijama Mjesnog odbora, Milice Jadranić 2 

 
 

Sjednicu je temeljem članka 11. Poslovnika o radu VMO sazvao predsjednik VMO pozivom od 
21.01.2016. uz predloženi 
 

1. Izvještaj o radu VMO Gornji Zamet za 2015. godinu 
2. Razno 

 
Prisutni: 

- Marijan Perica, predsjednik VMO 
- Almir Žižak, zamjenik predsjednika VMO 
- Robert Matić, član VMO 
- Tomo Lukenda, član VMO 
- Robert Baus, tajnik MO 

Odsutan: 
- Krunoslav Kovačević, član VMO 
 

 Nakon što je utvrđen kvorum, dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  
 
AD 1) 
 
Tajnik MO prezentirao je Vijeću prijedlog Izvješća o radu VMO Gornji Zamet za 2015. 

godinu, sastavljen po metodološkim uputama Odjela za gradsku samoupravu i upravu. 
Vijeće je izvješće jednoglasno prihvatilo. 
Izvješće je u prilogu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio.  
 
AD 2) 
 
Pod točkom „razno“ tajnik MO upoznao je Vijeće o zaprimljenom mail-u kojim g. Dražen 

Pavelić kao ovlaštena osoba zgrada Zametskog korena 42 a,b,c,d traži da se na nogostupu u 
ulici Zametskog korena i Bogomira Ćikovića Marčeva naprave rampe za nesmetan i siguran 
prijelaz invalida i dječjih kolica, kao i s odgovorom g. Bojana Likera iz Rijeka prometa kojim se 
navodi da su sredstva za te namjene osigurana izvan ugovora redovitog održavanja, a u 
nadležnosti g. Lea Kurilića, također iz Rijeka prometa kojemu je proslijeđen zahtjev na daljnje 
postupanje. 

VMO je informaciju primilo na znanje uz zaključak da će se pratiti realizacija preuzete 
obveze od strane Rijeka prometa. 

 
Nadalje, predsjednik VMO istaknuo je da je potrebno intezivirati rad i aktivnosti vijeća na 

podršci inicijativi stanara Zametskog korena 42 a,b,c,d i e za uvođenjem autobusnog stajališta u 
ulici Bogomira Ćikovića Marčeva. 
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Također je predložio da Vijeće službeno pokrene inicijativu za osiguravanje adekvatnijih 
prostornih uvjeta za rad Vijeća te udruga i organizacija građana na području MO, kao inicijativu 
za postavu spomen ploče poginulim braniteljima s područja MO na području odmorišta u ulici 
Bogomira Ćikovića Marčeva. 

Po provedenoj raspravi, Vijeće je donijelo zaključak kojim prihvaća ove inicijative te 
ovlašćuje predsjednika i tajnika MO da pripreme službene dopise prema nadležnima u Gradu 
Rijeci u cilju njihove realizacije. 

 
Vijećnici Žižak i Matić istaknuli su problem brojnih kontejnera za komunalni otpad koji se 

nalaze na neprikladnim pozicijama (nizbrdice, na samoj cesti...), a predsjednik Perica i problem 
nedovoljnog ili nikakvog pranja kontejnera. 

Zaključeno je da se od  KD „Čistoća“ zatraži pregled točnih lokacija s kartografskim 
prikazom svih kontejnera za komunalni otpad na području MO, planiranoj dinamici sigurnosnog 
rješavanja kontejnera i njihovog pranja, a sve radi adekvatne pripreme i stručne podloge za 
analizu stanja i predlaganje rješenja od strane VMO. 

 
Predložili su također da se Rijeka prometu uputi dopis kojim bi se zatražilo njihovo 

očitovanje za opravdanost postavljanja prometnih ogledala na pozicijama koje je Vijeće 
predlagalo u komunalnim prioritetima za 2016., a za koje je odgovoreno da će se rješavati iz 
sredstava tekućeg održavanja (raskrižje Snežničke i ulice Slavinj – 2 ogledala, raskrižje ulice 
Pilepići i Slavinj, Ivana Pilepića Franovičina kod k.br. 1, raskrižje Milice Jadranić i Tići), a što je 
Vijeće prihvatilo. 

  
Sjednica je zaključena u 20:30 sati 
 
 

Tajnik MO       Predsjednik VMO 
 
Robert Baus                                                              Marijan Perica 
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51000 Rijeka 

 
 

I Z V J E Š Ć E 
O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE 
 
 
1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 

prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 

Vijeće je tijekom 2015. godine provodilo slijedeće aktivnosti: 

 utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva 
građana za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja 
mjesnog odbora, pojedinačnim zahtjevima građana i procjenom članova vijeća 

 utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti 
rješavanja problema za građane  s područja mjesnog odbora 

 utvrdilo ostale potrebe i interese građana putem održanih sastanaka s ovlaštenim 
osobama vlasnika stanara, pojedinačnim zahtjevima građana i procjenom članova vijeća,  

 izradilo program rada  vijeća mjesnog odbora 

 izradilo financijski plan i rebalans financijskog plana 

 s nadležnim Odjelom gradske uprave za komunalni sustav i TD "Rijeka promet" izvršavalo 
usuglašavanje utroška neutrošenih sredstava komunalnih prioriteta iz prethodnih godina 

 
 
2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci  

             Tijekom 2015. godine održano je 12 sjednica sa ukupno 56 točaka dnevnog reda.  
Uz održane sjednice, predstavnici MO bili su prisutni na četiri koordinacije s predstavnicima 
Vodovoda i kanalizacije i TD "Rijeka promet", vezano uz radove na proširenju kanalizacijske i 
obnovi vodovodne mreže na području MO, te na dva sastanka s predstavnicima ViK-a na istu 
temu. 

 
3. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i 

poboljšanju kvalitete stanovanja 

 Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području mjesnog odbora, 
obavljajući povremene analize dostavljenih prijava referenata za mjesnu samoupravu o 
stanju komunalnog reda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture i stanja rješavanja 
po istima. 

 Vijeće je na inicijativu građana iz ulice Zametskog korena k.br. 42 a, b, c, d, e pokrenulo 
inicijativu za rješavanje pitanja poboljšanja dostupnosti javnog autobusnog prijevoza za 
građane u široj zoni ulice 

 Vijeće je pokrenulo inicijativu za uvođenje standardnog autobusa (linija 3) umjesto 
minibusa nedjeljom u jutarnjim satima 

 Vijeće je pokrenulo inicijativu za obilježavanjem autobusnog stajališta u ulici Josipa 
Mohorića kod k.br. 19 



  

 Vijeće je na zahtjev građana iz ulice Drnjevići izvršilo koordinaciju zainteresiranih i 
uključenih stranaka (građani, ViK) po pitanju projektiranja kanalizacijskog ogranka u zoni 
Drnjevići – Pilepići 

 
 
4. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

      U 2015. godini nije bilo programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 
 
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja 

             U 2015. godini nije bilo aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja. 
 
6. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 

U 2015. godini nije bilo aktivnosti iz područja kulture 
 

 
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci – 19.12.2015. 

         Iz područja brige o djeci VMO Gornji Zamet za djecu s područja mjesnog odbora priredilo 
program dočeka Djeda Božićnjaka. 
            Program je proveden 19.12.2015. u dvorani Češkog doma T.G.Masaryka. Programom je 
bilo obuhvaćeno 100 djece (po prethodno zaprimljenim prijavama roditelja) uz nastup Ri Teatra s 
predstavom "Toni i Boni" i podjelu prigodnih poklon paketića ( blok za crtanje, slatkiši). 
          

Program je u cijelosti realiziran, sukladno financijskom planu.  
 
8. Ostvarene programske aktivnosti obuhvaćena programima samouprave 

Programske aktivnosti obuhvaćene programima samouprave: 
 

1. Doček Zametskih i Halubajskih zvončara – 16.02.2015. 
 
             Programom rada VMO Gornji Zamet za 2015. utvrđeno je da će se povodom karnevalskih 
događanja organizirati doček Halubajskih i Zametskih zvončara na "pusni punedejak" i to ispred 
prostorija MO, na terasi restauranta "Morčić". 
 Za ovaj program predviđeno je i odobreno 4.000,00 kn, namijenjenih čašćenju zvončara te 
prisutnih uzvanika pozvanih od strane VMO. 
 Shodno rasporedu obilaska karnevalskih grupa, odnosno zvončara, doček je organiziran  
16.veljače 2015.  
            Uz Halubajske i Zametske zvončare manifestaciji je nazočilo još oko 100 građana i uzvanika. 
           Za ugostiteljsku ponudu i prateću glazbu bio je angažiran restoran "Morčić" d,o,o, 
 
 Za realizaciju programa utrošeno je: 
 

Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 4.000,00 kn 
 

- 4.000,00 kn – okrjepa za zvončare i goste 
 

Program je u cijelosti realiziran, sukladno financijskom planu.  
 

2. Dan Mjesnog odbora – 14.06.2015. 
 
              Vijeće Mjesnog odbora Gornji Zamet sukladno planu i programu organiziralo je turnir u 
briškuli i trešeti, te u spravljanju kotlića povodom Dana MO.  
               Ovim turnirom i natjecanjem VMO Gornji Zamet pridružio se obilježavanju dana zaštitnika 
grada, Svetog Vida.  
               Program se održao na terasi restauranta "Morčić", Milice Jadranić 2 .  
               Na turnir su bili pozvani predstavnici susjednih mjesnih odbora (Grbci, Pehlin, Srdoči, 
Zamet, Škurinje) uz kojih su nastupila i dva para s područja MO Gornji Zamet.  
                Uz predstavnike navedenih mjesnih odbora na turnir su kao gosti pozvani i predsjednici 



  

vijeća tih MO-a. Ukupno je sudjelovao 21 natjecatelj uz jednog suca, zapisničara i 4 gosta – 
predsjednika VMO. Turnir je pratilo 40-tak građana. 
                 U natjecanje u spravljanju kotlića sudjelovalo je 8 ekipa s po 4 člana, a natjecanje je pratilo 
cca 50 građana. 
 
 
Za realizaciju programa utrošeno je: 4.766,57 kn 
 
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu: 809,06 kn 
 

- špilovi igračih karata – 135,33 kn 
- medalje, graviranje, trakice – 178,75 kn 
- plakete – 181,25 kn 
- osvježenje za suca, zapisničare i goste – 313,73 

 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 3.957,51 kn 
 

- namirnice za natjecatelje u spravljanju kotlića i okrijepa za sve natjecatelje, goste i uzvanike  – 
3.957,51 kn kn 

 
3. In memoriam 

 
       U ovom programu Vijeće MO položilo je 21.lipnja 2015. povodom Dana antifašističke borbe 
cvijeće kod spomenika poginulim i stradalim građanima Gornjeg Zameta u antifašističkoj borbi, te 05. 
kolovoza 2015. povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti kod centralnog križa groblja Zamet 
poginulim braniteljima u Domovinskom ratu. 
 
Za realizaciju programa utrošeno je: 250,00 kn 
 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 250,00 kn 
 

- cvijeće – 250,00 kn 
 

4. Doček Djeda Božićnjaka (opisan u točki 7.) – 19.12.2015. 
 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu – 6.764,50, kn 
 

- Ri Teatar – 2.500,00 kn (naknada za izvođenje predstave) 
- "Češka beseda" – 1.500,00 kn (naknada za korištenje sale) 
- "Omnes 365" d.o.o. -    2.764,50 kn (100 poklon paketića) 

 
 
Bankarske usluge za provođenje transakcija na žiro računu mjesnog odbora iznose 481,12 kn 
 
 
 
Ukupni troškovi reprezentacije Vijeća Mjesnog odbora 
 

 reprezentacija: 1.425,59 kn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

9. Prihodi i rashodi vijeća 
 
 
PRIHODI                                                                                           21.550,00 kn 
 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu                                             18.050,00 kn 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće)                                   1.500,00 kn 
Odjel gradske uprave za poduzetništvo                                               1.000,00 kn 
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu                                  1.000,00 kn 
 
 
RASHODI                                                                                           17.687,78 kn                                                                  
  
Odjel za gradsku samoupravu i upravu                                              15.453,13  kn  
Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće)                                    1.425,59 kn   
Odjel gradske uprave za poduzetništvo                                                      0,00  kn 
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu                                     809,06  kn 
    
 
 

                                                                                                     Predsjednik VMO 

                                           Marijan Perica 
                                                  
  
                                                                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
 
  


