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Z A P I S N I K 

 s 19. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET 
održane 28. travnja 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 
24.04.2016. uz predloženi 
 

DNEVNI RED 
 

1. Očitovanje VMO na zaprimljene prijedloge građana za komunalne prioritete u 2017. godini 
2. Sudjelovanje predstavnika MO Gornji Zamet na sportskim igrama mjesnih odbora 

povodom Dana Svetog Vida 2016. 
3. 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 prijedlozima koje su u otvorenom roku stigli od građana 

MO Gornji Zamet za uvrštavanje u listu komunalnih prioriteta za 2017. godinu: 
 

- Zamolba g. Ivice Tabule iz ulice Starci 6 gdje traži deniveliranje asfaltnog sloja u ulici radi 
odvodnje oborinskih voda od kuća. 

 
Zaključak VMO: Obzirom da su na toj lokaciji upravo u tijeku završni radovi na kanalizaciji ovo se 
pitanje treba riješiti pri završnom asfaltiranju. Već je upućena zamolba ViK-u da njihovi inženjeri, 
odnosno izvođači sagledaju mogućnosti realizacije ovakvog zahtjeva i postupak je u tijeku. 
 

- Zamolba gđe Jelene Mišić za uređenje parka za pse u okolici ulice Zametskog korena te 
izgradnjom bukobrana od stadiona Rujevica prema Marinićima, te zamolba gđe Andree 
Gržićić također za izgradnjom parka za pse na području Zameta – Gornjeg ili „donjeg“, 
Marčeljeve Drage ili Kanrtride. 

 
Zaključak VMO: Navedena traženja ne mogu se realizirati kroz komunalne prioritete jer nisu u 
pitanju tzv. „male komunalne akcije“. U narednom razdoblju VMO će rješavanje ovih pitanja 
potaknuti putem Grada Rijeke i susjednih mjesnih odbora. 
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- Zamolba g. Daniela Barbalića da se napravi autobusno stajalište za autobus broj 3 u 

smjeru centar grada – Milice Jadranić negdje bliže rotoru. 
 
Zaključak VMO: Ovaj zahtjev također se ne može razmatrati u okviru komunalnih prioriteta već je 
potrebno napraviti analizu tehničke i prometne izvedivosti i opravdanosti, a što je u nadležnosti 
„Rijeka prometa“ i KD „Autotrolej“. 
 

- Zahtjev g. Edvarda Tijana za uređenjem kolno-pješačkog prilaza koji vodi do objekata 
Plješivička 24, 24c, 26, 26a, 26b uz istovremeni zahtjev za očitovanjem Vijeća zašto se 
isti prijedlog nije uvrstio u komunalne prioritete za 2016. godinu. 

 
Zaključak VMO: Prema već dobivenim očitovanjima iz Grada Rijeke za 2016. godinu traženi 
zahvat zbog potrebne imovinsko-pravne pripreme i procijenjenih troškova spada u tzv. „razvojne 
projekte“ i kao takav ne može se financirati iz komunalnih prioriteta. Zadužuju se predsjednik i 
tajnik MO da pripreme i dostave cjelokupnu informaciju o istome za g. Tijana. 
 

- Zahtjev g. Kristijana Krpana formiranja parkirališta i/ili uređenje neuređene površine u 
Plješivičkoj nasuprot k.br. 9 

 
Zaključak VMO: Radi se o već poznatom zahtjevu koji se odnosi na površinu koja nije u 
vlasništvu Grada Rijeke. Isti je međutim opravdan i ukoliko Grad stupi u vlasništvo predmetnih 
čestica VMO podržava zahtjev i spremno je iz komunalnih prioriteta financirati uređenje te 
površine. 
 

- Zahtjev g. Matea Krola za izgradnju autobusne čekaonice na autobusnoj stanici u ulici 
Milice Jadranić u blizini k.br. 11 smjer Bezjaki – Rijeka 

 
Zaključak VMO: Vijeće je još za 2016. tražilo izgradnju autobusne čekaonice na navedenoj 
lokaciji, ali je od strane Grada odbijeno budući da prema ocjeni nadležnih tamo nema dovoljno 
prostora za čekaonicu. Stoga se zahtjev ne može uvrstiti u prijedlog komunalnih prioriteta za 
2017. godinu. 

 
AD 2) 
 
Tajnik MO obavijestio je Vijeće kako se i ove godine organiziraju sportske igre mjesnih 

odbora povodom Dana Svetog Vida i to natjecanja u briškuli i trešeti, boćanju i potezanju konopa 
na terenima SD „Zamet“ te malonogometni turnir „Kup Delte“ na igralištu Delta. Kako su prijave 
ekipa pri samom kraju, a za sada je potvrđeno samo sudjelovanje ekipe Gornjeg Zameta u 
malom nogometu, VMO je zaključilo da se do 30.04.2016. pokušaju još naći igrači za ostala 
natjecanja, a ako ne bude potvrde MO će nastupiti samo u malom nogometu. 

 
AD 3) 
 
Tajnik MO izvijestio je Vijeće da je od strane Odjela gradske uprave za gospodarenje 

imovinom pristigao odgovor na traženje Vijeća za osiguravanjem kvalitetnijeg prostora za rad 
kako Odjel nema na području MO takav prostor u svome posjedu niti u zgradi na adresi Zametski 
koren 42/A, B, C, D uvidom u evidenciju APOS-a Grada Rijeke nema slobodnih prostorija. 

Također je informirao Vijeće da je Odjel za gradsku samoupravu i upravu spreman 
financirati privremeni najam prostora u slučajevima kad je isto neophodno radi realizacije 
programskih aktivnosti MO (npr. doček Djeda Božićnjaka, mjesni zborovi građana i sl.). 

 
Tajnik i predsjednik također su izvijestili Vijeće da je na opetovano traženje stanara iz 

ulice Drnjevići dana 22.04.2016. održan još jedan sastanak u ViK-u na kojem su stanari predložili 
još jedno rješenje (prolazak cijevi kroz česticu g. Salara iz ulice) s kojim se navodno g. Salar 
slaže, ali kako je trenutno u Švicarskoj kontaktirat će ga njegov rođak koji brine o njegovoj kući. 
Na sastanku je usuglašeno da se najkasnije do 27. travnja kontaktira g. Salar i dostave mu 
potrebni dokumenti na potpis i sl. 



  

Stanari su međutim 27. travnja 2016. informirali tajnika da nisu uspjeli doći do g. Salara 
već samo do njegovog kontakt telefona. 

Tajnik je o istome obavijestio g. Alena Miličevića iz ViK-a sa zamolbom da g. Miličević 
sam procijeni ima li smisla, tj. vremena da neposredno kontaktira g. Salara. 

 
Temeljem navedenog Vijeće je zaključilo da je do sada poduzelo sve što je bilo u njegovoj 

moći i nadležnosti da se pomogne stanarima Drnjevića u rješavanju ovog problema. 
   

Kako nije bilo dodatne rasprave, sjednica je zaključena u 20:30 sati. 
 

 
 
 

Tajnik MO       Predsjednik VMO 
 
Robert Baus                                                                 Marijan Perica 


