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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GORNJI ZAMET 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-35/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  11.11.2011. 
  

 
ZAPISNIK 

SA 20. SJEDNICE VMO GORNJI ZAMET  
 

20. sjednica VMO Gornji Zamet održana je 31.10.2011. (ponedjeljak) s početkom u 19 sati 
u prostoru MO GORNJI ZAMET, Milice Jadranić 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Ostali nazočni: 
• - 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• - 

 
Usvajanje zapisnika s 18. sjednice VMO Gornji Zamet održane 01.09.2011. g. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

Usvajanje zapisnika s 19. sjednice VMO Gornji Zamet održane 26.09.2011. g. 
� Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Tekuća komunalna problematika 
2. Razno 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
G. Perica obavijestio je prisutne o konačnom završetku radova u Ulici Pilepići. Smatra da je sada 
potrebno riješiti problem parkiranja u ulici pa predlaže da se uputi dopis Direkciji za prometno 
redarstvo.  
Sada su u toku radovi u Kapelskoj ulici te u Ulici Bartolovo. On redovno prisustvuje sastancima na 
koje se poziva mjesni odbor. 
 
G. Kovačević je izrazio nezadovoljstvo izvršenim asfaltiranjem u ulici J. Mohorića na križanju s 
ulicom Drnjevići zbog vode koja se zadržava na kolniku. Predlaže da se pozovu nadležni kad 
padnu obilnije kiše. 
  
Zaključak: Prisutni su navedene informacije primili na znanje i složili se s prijedlozima g. Perice i 
g. Kovačevića. 
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AD 2 
G. Kovačević je obavijestio prisutne vijećnike o pristiglim dopisima grañana i to: 
 
� Zamolba gñe. Klarić za zamjenom dotrajalih stupova javne rasvjete (dopis upućen HEP-u) kao 

i zamolba za proširenjem javne rasvjete kod kbr 24 i 24a u istoj ulici (procjena g. Jerkića iz 
Energa = 20.000 kn, zahvat se može riješiti uvrštenjem u male komunalne prioritete u 2012.g. 
o čemu će Vijeće donijeti odluku naknadno) 

� Zamolba g. Simića iz Ulice Zametskog korena da se kbr. 24 zaštiti bukobranima od 
zaobilaznice koja je u fazi izgradnje (dopis upućen OGu za komunalni sustav) 

� Zahtjev grañana ulice Selinari za proširenjem javne rasvjete kod kbr. 2, 4, 5, 6 i 6a (zahtjev 
odbijen od strane Energa kao neopravdan jer ne bi osvjetljavao javnu površinu već privatni 
posjed) 

� Rješavanje odvodnje kod Dječjih vrtića „Snjeguljica“ i „Sedam patuljaka“ – proslijediti pritužbu 
OGU za komunalni sustav 

� Zahtjev grañana ulice Kalići za prometnim ogledalom prilikom izlaska u ulicu Ivana Grbca 
Strinina – Rijekapromet je pokušao postaviti ogledalo, ali su spriječeni od vlasnika zida ispred 
kojeg bi bilo potrebno postaviti ogledalo. Rijekapormet moli pomoć mjesnog odbora. G. 
Soldatić će izviditi stanje na trenu te kontaktirati grañane i Rijekapromet. 

 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
G. Kovačević je obavijestio prisutne vijećnike o dopisu „Autotroleja“ u kojem nas obavještavaju o 
povratku linije 3A na redovnu trasu. Izrazio je nezadovoljstvo radi ukidanja jutarnje vožnje u 7:36 
koja je uvedena ovog proljeća (na inicijativu MO Gornji Zamet i MO Zamet) te je kretala s Bezjaka i 
prolazila pored sportskog centra „Zamet“ radi ñaka iz OŠ „Zamet“. Reakcije grañana su uslijedile 
odmah. 
 
Zaključak: Uputiti hitan dopis „Autotroleju“ sa zahtjevom da se navedena vožnja ponovno vrati u 
funkciju. 
 
G. Perica je istaknuo problem nepostojanja znaka zabrane skretanja u lijevo na križanju Mosorske 
i Bože Starca Jurićeva. 
 
Zaključak: Tajnica će postavu navedenog znaka tražiti od Rijekaprometa. 
 
G. Kovačević je izvijestio prisutne vijećnike o problemu ukidanja ambulante primarne zdravstvene 
zaštite dr. Jukića na Gornjem Zametu. Na temelju zamolbe dr. Jukića, dopisi podrške mjesnog 
odbora poslani su PGŽ-u, HZZO-u Rijeka, HDZ-u, PGS-u, a dr. Jukić prikuplja i potpise grañana 
koje će poslati Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi u Zagreb zajedno s podrškom Vijeća. U ovu 
problematiku uključen je i MO Grbci čiji stanovnici su takoñer pacijenti dr. Jukića. 
 
Zaključak: Vijećnici se nadaju da će ambulanta nastaviti s radom jer 1.800 pacijenata s Gornjeg 
Zameta i Grbaca morat će svog liječnika primarne zdravstvene zaštite potražiti kod liječnika koji su 
im previše udaljeni od mjesta stanovanja. Najbliže ambulante u Srdočima i Zametu nemaju 
slobodnih mjesta. U najnepovoljnijem položaju su najstariji stanovnici. 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati.                  Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu 

Vesna Širola 
Predsjednik VMO Gornji Zamet:  

Krunoslav Kovačević 
 

 


