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Z A P I S N I K 

 s 23. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET 
održane 30. rujna 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 
26.09.2016. uz predloženi 
 

DNEVNI RED 
 

1. Postavljanje spomen obilježja na odmorištu B.Ć. Marčeva – izvještaj i promemorija sa 
sastanka 

2. Donošenje zaključka o obilježavanju Dana MO 
3. Izmjena trase linije 7a – izvještaj sa sastanka i donošenje zaključka o prihvaćanju 

ponuđene izmjene 
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) 
 
Predsjednik VMO izvijestio je Vijeće da je shodno zaključcima s prošle sjednice inicirao 

sastanak s predstavnicima OGU za urbanizam i OGU za komunalni sustav a radi dogovora, 
koordinacije i razmjene informacija oko postavljanja spomen obilježja poginulim braniteljima iz 
Domovinskog rata s područja MO na prethodno utvrđenoj lokaciji u sportsko-rekreativnoj zoni 
Bogomira Ćikovića Marčeva. Sastanku koji je održan 22. rujna 2016. prethodila je pismena 
korespondencija, jedan prethodno održan konzultativan sastanak na kojem je od strane OGU za 
urbanizam Vijeću MO prezentirana gruba skica likovnog rješenja spomen ploče te i jedan 
zajednički izlazak na teren zajedno s predstavnicom ZKD-a gdje su se nastojali definirali daljnji 
potrebni koraci, rokovi, odgovorne službe i ostali elementi koje je potrebno zadovoljiti da bi se u 
primjerenom roku postavilo spomen obilježje poginulim braniteljima u sportsko-rekreativnoj zoni 
B.Ć.Marčeva. 

Kako je predsjednik VMO istaknuo rasprava je bila opsežna tijekom koje je iskazao svoje 
nezadovoljstvo i nezadovoljstvo VMO Gornji Zamet dinamikom rješavanja ovih pitanja, a 
doneseni su sljedeći zaključci:  
   
1. OGU za urbanizam će do 30.09.2016. izraditi projekt spomen obilježja i projekt temeljenja 

za spomen obilježje i stupa za zastavu i odmah isto dostaviti ZKD-u i MO Gornji Zamet  
2. Odmah po primitku projekta ZKD će se pismeno (može i putem mail-a) očitovati Vijeću 

MO Gornji Zamet može li se isti realizirati u roku od 30 kalendarskih dana 
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3. Po dobitku očitovanja iz zaključka pod točkom 2, dinamika izvođenja radova usuglašavat 
će se s Vijećem MO Gornji Zamet 

4. Troškovi dobave materijala i izvođenja radova po projektnoj dokumentaciji teretit će 
sredstva komunalnih prioriteta MO Gornji Zamet prema rasporedu kojeg će se usuglasiti 
sa ZKD-om 

 
Kako je naveo, u utvrđenom roku OGU za urbanizam nije ispoštovao zaključak iz točke 1 

kao što se uopće nije očitovao niti slaže li se s zaključcima koji su im po promemoriji dostavljini e-
mail-om dok je od ZKD-a stigla potvrda da se s njihove strane ono što stoji u promemoriji slaže s 
onime što je zaključeno. 

 
Vijeće je zaključilo da su vrlo male mogućnosti da do ili neposredno nakon Dana 

neovisnosti  spomen ploča bude postavljena te ako i bude da će se Dan MO moći organizirati 
samo u vrlo reduciranom programskom vidu, ali će se pričekati još koji dan. 

 
AD 2) 

 
Shodno zaključku iz prethodne točke, na prijedlog tajnika MO ova je točka skinuta s 

dnevnog reda sjednice.             
          

 
AD 3) 

 
Tajnik MO i predsjednik VMO informirali su Vijeće o sastanku koji je održan 09. rujna 2016. u 
OGU za komunalni sustav gdje im je prezentirano rješenje novog stajališta linije 7a Hosti, a što je 
radi bolje povezanosti traženo od stanara zgrada Zametskog korena 42 a,b,c, d, e i podržano od 
strane VMO kao stvarna potreba. 
VMO je jednoglasno podržalo ponuđeno rješenje od strane Grada Rijeke jer se njime i prema 
mišljenju Vijeća u bitnome bi poboljšala dostupnost javnog gradskog prijevoza stanarima POS-
ovih zgrada i ne traži gotovo nikakva financijska ulaganja  dok bi prvo predloženo stajalište  kod 
Češkog doma koštalo bi oko 700.000,00 kn uz potrebu otkupa dijela čestica, a što nikad nije 
sigurno da bi se i ostvarilo. 
 

AD 4) 
 

Pod točkom „razno“ tajnik MO obavijestio je Vijeće da je zajedno s stručnim suradnikom iz 
„Rijeka prometa“ obišao lokacije Vrhovo i Trampi gdje su stanari tražili ležeće policajce (Vrhovo), 
tj preregulaciju prometa i ležećeg policajca (Trampi). Prema mišljenju stručne službe Rijeka 
prometa ležeći policajci u Vrhovu ne bi bili adekvatno rješenje dok kod Trampi nema prepreke za 
uvođenje jednosmjernog prometa i jednog ili dva ležeća policajca na najkritičnijim mjestima. 
Shodno prethodnom zaključku vijeća tajnik MO je od g. Aleksandra Šolića zatražio da dostavi i 
pismenu suglasnost ostalih stanara iz ulice Trampi za preregulaciju prometovanja. 
 
Kako nije bilo dodatne rasprave, sjednica je zaključena u 20:00 sati. 
 

 
 
 

Tajnik MO       Predsjednik VMO 
 
Robert Baus                                                               Marijan Perica 


