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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
            GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  GORNJI ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
KLASA:  026-05/13-01/34 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-12 
Rijeka,  23.02.2015. 
                                    

GRAD RIJEKA 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
Direkcija za mjesnu samoupravu 
Tripimirova 2/IV,  
51000 Rijeka 

  
 
 

I Z V J E Š Ć E 
O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE 
 
 
1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 

prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 

Vijeće je tijekom 2014. godine provodilo slijedeće aktivnosti: 

 utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva 
građana za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja 
mjesnog odbora, pojedinačnim zahtjevima građana i procjenom članova vijeća 

 utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti 
rješavanja problema za građane  s područja mjesnog odbora 

 utvrdilo ostale potrebe i interese građana putem održanih sastanaka s ovlaštenim osobama 
vlasnika stanara, pojedinačnim zahtjevima građana i procjenom članova vijeća,  

 izradilo program rada  vijeća mjesnog odbora 

 izradilo financijski plan i rebalans financijskog plana 
 
 
2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci  

             Tijekom 2014. godine održano je 6 sjednica sa ukupno 43 točke dnevnog reda.  
Uz razmatranje tekuće, pretežito komunalne problematike, VMO u novom sazivu (konstituirano na 
sjednici 20.11.2014.) usvojilo je i temeljne dokumente bitne za rad Vijeća (Pravila MO, Poslovnik o 
radu MO, Pravilnik o nagrađivanju, Odluku o ovlaštenim osobama za raspolaganje sredstvima na 
žiro-računu) 

 
 

3. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i 
poboljšanju kvalitete stanovanja 

 Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području mjesnog odbora, 
obavljajući povremene analize dostavljenih prijava referenata za mjesnu samoupravu o 
stanju komunalnog reda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture i stanja rješavanja 
po istima. 

 
 
4. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

      U 2014. godini nije bilo programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 
 
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja 

             U 2014. godini nije bilo aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja. 
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6. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 

U 2014. godini nije bilo aktivnosti iz područja kulture 
 

 
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci – 19.12.2014. 

         Iz područja brige o djeci VMO Gornji Zamet za djecu s područja mjesnog odbora priredilo 
program dočeka Djeda Božićnjaka. 
            Program je proveden 19.12.2014. u dvorani Češkog doma T.G.Masaryka. Programom je 
bilo obuhvaćeno 98-ro djece (po prethodno zaprimljenim prijavama roditelja) uz nastup Ri Teatra s 
predstavom "Vidov san" i podjelu prigodnih poklon paketića ( lopta, plastelin, slatkiši). 
          

Program je u cijelosti realiziran, sukladno financijskom planu.  
 
 
8. Ostvarene programske aktivnosti obuhvaćena programima samouprave 

Programske aktivnosti obuhvaćene programima samouprave: 
 

1. Doček Zametskih i Halubajskih zvončara – 03.03.2014. 
 
             Programom rada VMO Gornji Zamet za 2014. utvrđeno je da će se povodom karnevalskih 
događanja organizirati doček Halubajskih i Zametskih zvončara na "pusni punedejak" i to ispred 
prostorija MO, na terasi restauranta "Morčić". 
 Za ovaj program predviđeno je i odobreno 5.000,00 kn, namijenjenih čašćenju zvončara te 
prisutnih uzvanika pozvanih od strane VMO. 
 Shodno rasporedu obilaska karnevalskih grupa, odnosno zvončara, doček je organiziran  
03.ožujka 2014.  
            Uz Halubajske i Zametske zvončare manifestaciji je nazočilo još oko 100 građana i uzvanika. 
           Za ugostiteljsku ponudu i prateću glazbu bio je angažiran restoran "Morčić" d,o,o, 
 
 Za realizaciju programa utrošeno je: 
 

Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 4.375,00 kn 
 

- 2.500,00 kn – okrjepa za zvončare i goste 
- 1.875,00 kn – animacija za zametske zvončare 

 
Program je u cijelosti realiziran, sukladno financijskom planu.  

 
2. Doček Djeda Božićnjaka (opisan u točki 7.) 

 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu – 9.230,00 kn 
 

- Studentski centar Rijeka – 352,50 kn (naknada studentu za lijepljenje 60 plakata po terenu) 
- Ri Teatar – 2.500,00 kn (naknada za izvođenje predstave) 
- "Češka beseda" – 2.000,00 kn (naknada za korištenje sale) 
- "Omnes 365" d.o.o. -    4.377,50 kn (100 poklon paketića) 

 
Bankarske usluge za provođenje transakcija na žiro računu mjesnog odbora iznose 273,01 kn 
 
Ukupni troškovi reprezentacije Vijeća Mjesnog odbora 

 reprezentacija: 1.427,00 kn 
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9. Prihodi i rashodi vijeća 
 
PRIHODI                                                                                           16.203,00 kn 
 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu                                             14.703,00 kn 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće)                                   1.500,00 kn 
 
 
 
 
RASHODI                                                                                          15.360,01 kn                                                                  
  
Odjel za gradsku samoupravu i upravu                                             13.933,01  kn  
Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće)                                   1.427,00  kn                                               
    
 
 

                                                                                                     Predsjednik VMO 

                                           Marijan Perica 
                                                  
  
                                                                                                                                              

                                                                                   
 
 
 
  


