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MJESNI ODBOR GORNJI ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
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Rijeka, 30.08.2016. 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 s 22. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET 
održane 30. kolovoza 2016. godine u 17.00 sati u prostorijama Mjesnog odbora, Milice Jadranić 2 

 
 

Sjednicu je temeljem članka 11. Poslovnika o radu VMO sazvao predsjednik VMO pozivom od 
24.08.2016. uz predloženi 
 

DNEVNI RED 
 

1. Informacija o dopisima otpremljenim prema OGU za urbanizam i OGU za komunalni 
sustav u svezi analize vlasništva u Plješivičkoj 24 i postavljanja spomen obilježja 
poginulim braniteljima 

2. Dan MO – usvajanje hodograma 
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 informirao je Vijeće da je još 13. lipnja 2016. poslat dopis Odjelu za urbanizam 

– Direkcija za gospodarenje zemljištem u kojem ih se poziva da krenu u rješavanje imovinsko-
pravnih pitanja triju zahvata koji su predloženi za prioritete još u 2015. za 2016., a kako bi se isti 
mogli rješavati 2017: 

1.Hortikulturno i građevinsko uređenje površine u ulici Bogomira Ćikovića Marčeva 
nasuprot Češkog doma i sportskog igrališta ( 

2.Uređenje zelene površine sjeverno od k.br. 9 u Plješivičkoj ulici i nogostupa, te 
ugibališta za kontejnere  

3.Uređenje raskrižja kod dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici s istočne strane kod k.br. 13 i 
18a  
na koji je došao odgovor 25. srpnja 2017. ali iz kojeg se osim već poznatih podataka o 
vlasničkom statusu ne može iščitati hoće li ili ne Grad krenuti u rješavanje ovih pitanja, a 
najmanje u kojem roku. 

 
Nadalje je informirao Vijeće da je isto 13.lipnja 2016. poslat dopis istom Odjelu vezan za 

postavu spomen ploče poginulim braniteljima u kojem se u bitnome navodi: 
-   Gradonačelnik Grada Rijeke obvezao se da će se unutar gradskih službi izraditi 

prijedlog spomen ploče poginulim braniteljima koje bi se postavljale na odgovarajuća mjesta uz 
sjedišta mjesnih odbora, a s tim prijedlogom bili bi upoznati svi zainteresirani predstavnici MO-a. 
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- Obzirom na činjenicu da je Most branitelja od strane Grada definitivno utvrđen kao centralno 
spomen obilježje poginulim braniteljima iz Domovinskog rata, VMO Gornji Zamet prihvaća gore 
navedenu namjeru i način odavanja počasti našim braniteljima na razini lokalne zajednice 
(mjesnih odbora), neovisno o tome što su već na određenim lokacijama napravljeni pravi 
spomenici (spomen obilježja) – npr. Pehlin i Kozala. 
- Po pitanju smještaja spomen ploče, VMO Gornji Zamet predlaže da to bude u sklopu sportsko-
rekreativne zone u ulici Bogomira Ćikovića Marčeva 
- VMO poziva Odjel da se što prije krene u izradu i prezentaciju prijedloga izgleda spomen ploče 
kako bi se ona mogla izraditi i postaviti do 08. listopada 2016. na Dan neovisnosti kad se planira i 
organizacija Dana MO Gornji Zamet. 
 
Također je izvijestio kako na ovaj dopis nije dobiven nikakav odgovor. 
 
Po kraćoj raspravi VMO je izrazilo nezadovoljstvo nepotpunim ili nedobivenim odgovorima te 
ovlastilo predsjednika i tajnika da u neposrednom dogovoru i sastancima s nadležnim iz Grada u 
narednom razdoblju pokušaju iznaći najkvalitetnija rješenja, ali i izrazilo sumnju da će i što se tiče 
komunalnih radova sportsko rekreativna zona biti dovršena za predviđen datum Dana MO. 

          
            

AD 2) 
 
Obzirom na zaključke iz prethodne točke, VMO je zaključilo da se kao krajnji rok 

organiziranja Dana MO utvrdi vikend prije ili poslije Dana neovisnosti, 08. listopada 2016., ali da 
se ukoliko cijela sportsko-rekreativna zona ne bude kvalitetno uređena i ne budu obavljeni svi 
poslovi oko postavljanja spomen ploče odustane od daljnje organizacije Dana. 

 
AD 3) 
 
Pod točkom razno tajnik MO obavijestio je Vijeće o dobivenoj isprici od strane KD Čistoća 

zbog neodvoženja otpada iz ulice Pilepića Franovičina dana 15. srpnja 2016., a do čega je došlo 
zbog tehničkih poteškoća. 

 
Kako nije bilo dodatne rasprave, sjednica je zaključena u 19:00 sati. 
 

 
 
 

Tajnik MO       Predsjednik VMO 
 
Robert Baus                                                               Marijan Perica 


