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Z A P I S N I K 

 sa 18. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET 
održane 30. ožujka 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 
25.03.2016. uz predloženi 
 

DNEVNI RED 
 

1. Očitovanje VMO na prijedlog uređenja rotora od strane „Rijeka prometa“ 
2. Odgovor gradonačelnika na prijedlog uvođenja slobodnog wi fi pristupa na igralištu 

B.Ć.Marčeva – informacija 
3. Odustanak ViK-a od gradnje kanalizacijskog priključka Drnjevići – informacija 
4. 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 upoznao je Vijeće s novim prijedlogom „Rijeka prometa“ uređenja rotora na 

spoju Primorske i Vladivoja i Milivoja Lenca, a za koje je VMO još u komunalnim prioritetima za 
2015. godinu predvidjelo 90.000,00 kn. Naime, nakon što od strane OGU za komunalni sustav 
nije prihvaćen prijedlog umjetne trave nad rešetkastom metalnom podlogom, a VMO nije 
prihvatilo dodatno financiranje kako bi se postavili kameni oblutci, a što je također predlagao 
OGU za komunalni, predloženo je rješenje uređenja slojem drobljenca i suhozidnim formama 
(niski meandrirajući suhozidi te suhozidne sfere različitih dimenzija), u okviru raspoloživih 
sredstava. 

VMO se složilo s ponuđenim prijedlogom uz napomenu i zadršku kako tek treba vidjeti 
kako će to u naravi izgledati i kako je u projektu primjetan nedostatak zelenih dijelova koji na ovoj 
poziciji zbog mreže podzemnih instalacija i otjecanja vode očigledno nadležnima nisu prihvatljivi.  

 
AD 2) 
Tajnik MO obavijestio je Vijeće kako njihovu dogovaranu inicijativu da se u zoni odmorišta 

Bogomira Ćikovića Marčeva postavi slobodna wi fi zona gradonačelnik za sada nije prihvatio 
obrazlažući isto troškovima koji nisu planirani u Proračunu Grada. 
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Tajnik je također informirao da je ova inicijativa, proširena s prijedlogom Odjela za 
zdravstvo i socijalnu skrb za instaliranjem hologramskog modela vježbi u zoni fitness sprava 
predložena kao jedan od projekata u sklopu Urbane aglomeracije. 

Vijeće je informaciju primilo na znanje. 
 
AD 3) 
 
Predsjednik VMO izvijestio je Vijeće da nakon nekoliko usmenih dogovora i održanih 

sastanaka s predstavnicima stanara dijela ulice Drnjevići i predstavnicima ViK-a i unatoč 
iskazanoj dobroj volji i Vijeća MO i ViK-a  sami stanari između sebe nisu uspjeli dogovorno riješiti 
imovinsko-pravna pitanja nad vlasništvom i posjedom katastarskih čestica kojima bi prošli 
kanalizacijski vodovi, te da zbog isteka svih rokova kojima je ViK ograničen ne postoje 
pretpostavke izgradnje ogranka kanalizacije u ulici Drnjevići (GZ8) u okviru EU projekta, te je ViK 
od istog odustao. 

VMO je informaciju primilo na znanje i izrazilo žaljenje što se stanari nisu uspjeli 
dogovoriti, ali i razumijevanje odluke ViK-a jer bi daljnje kašnjenje s projektom dovelo u pitanje 
kandidiranje izgradnje kanalizacijskih ogranaka na cijelom Gornjem Zametu u okviru europskih 
fondova.  

 
AD 4) 
 
Pod točkom „razno“ tajnik MO izvijestio je Vijeće o odgovorima i informacijama dobivenim 

nakon slanja poziva na sjednicu: 
 
a) Odgovor Gradonačelnika na dopis kojim se traži rješavanje prostornih uvjeta za rad 

mjesnog odbora i drugih organizacija (udruga) na području MO 
- Kako je izvijestio, Gradonačelnik se slaže s potrebom rješavanja ovih pitanja te upućuje 

na nadležne odjele – OGU za urbanizam za planiranje izgradnje polivalentnog objekta 
kroz Detaljni plan uređenja, Odjel za gospodarenje imovinom za iznalaženje zamjenskog 
prostora, Odjel za gradsku samoupravu i upravu za dodatno financiranje najma sale. 
Tajnik je također napomenuo da su svi navedeni odjeli dobili dopis VMO upućen 
Gradonačelniku te da je za sada poznato da Odjel za gospodarenje imovinom ne 
raspolaže adekvatnim gradskim prostorom za ovu namjenu dok je Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu iskazao spremnost dodatnog financiranja rada MO za najam sale, 
npr. za program dočeka Djeda Božićnjaka 
 
b) Odgovor Gradonačelnika i pročelnice OGU za komunalni sustav na dopis kojim VMO 

pokreće inicijativu izgradnje autobusnog stajališta u ulici Bogomira Ćikovića Marčeva 
iz kojih je vidljivo da je u tijeku tehnička analiza i izrada Idejnog rješenja, te opća 
evaluacija prijedloga te da će se konkretnije informacije moći imati tek po završetku 
analize, u za sada nedefiniranom roku. 

 
c) Informaciju o raspisivanju javnog poziva građanima i udrugama građana za 

predlaganje komunalnih prioriteta za 2017. godinu u Novom listu i na web stranici 
Grada Rijeke od 01. travnja 2016. do 20. travnja 2016., ali ovog puta će se građani 
moći javljati i putem interaktivnog obrasca postavljenog na web portalu Grada.  

 
Vijeće MO je informacije primilo na znanje. 
 
 Sjednica je zaključena u 20:30 sati. 
 

 
 
 

Tajnik MO       Predsjednik VMO 
 
Robert Baus                                                                 Marijan Perica 


