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Z A P I S N I K 
sa 

11. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET 
održane 30. rujna 2015. godine od 19.00 sati u prostorijama MO, Milice Jadranić 2  

 
 
 

 Sjednicu je sazvao predsjednik VMO Marijan Perica pozivom od 26. rujna 2015. godine. 
Sjednici su bili nazočni: 

1. Marijan Perica, predsjednik VMO 
2. Almir Žižak, zamjenik predsjednika VMO 
3. Tomo Lukenda, član VMO 
4. Robert Matić, član VMO 
5. Robert Baus, tajnik MO  

 
Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO je predložio sljedeći: 

 
DNEVNI RED 

 
1. Autobusna stanica u ulici Zametskog korena – očitovanje „Autotroleja“ i peticija građana 
2. Zahtjev građana za pokretanje postupka preimenovanja dijela ulice Pilepići 
3. Zahtjev građana za ucrtavanje pješačkog prijelaza u ulici Milice Jadranić – Plješivička 

(stanica linije 3a) 
4. Zahtjev građana za postavljanje ležećih policajaca u Plješivičkoj ulici kod dječjeg igrališta 
5. Pokretanje postupka prijenosa vlasništva s RH na Grad Rijeku čestica u Plješivičkoj ulici 

kod k.br. 9 
6. Sastanak s predstavnicima ViK-a – informacija 
7. Postupak i rokovi usvajanja programa rada za 2016. godinu - informacija  
8. Razno 

 
koji je prihvaćen  
 

 
         AD 1) 
 
          Tajnik MO izvijestio je Vijeće o odgovoru pristiglom e-mailom od strane „Autotroleja“, a 
nakon njegovog i od strane građana ponovljenog upita što je sa strane „Autotroleja“ i Grada Rijeke 
učinjeno po pitanju uspostave novog stajališta u zoni POS-ovih zgrada, odnosno ulice Bogomira 
Ćikovića Marčeva. U bitnome, stav je „Autotroleja“ i Grada Rijeke da na predloženim lokacijama ne 
postoje prometno-tehnički uvjeti za uspostavu novog stajališta, kao niti prometna opravdanost 
(udaljenost do okretišta linije 7a je oko 300 metara, što se nalazi u zoni pješačenja, odnosno 
standarda za uspostavu autobusnog stajališta. 
          Nakon provedene rasprave, VMO je donijelo sljedeće zaključke: 
 

1.) Usprkos izrečenom stavu „Autotroleja“ i Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav, VMO i nadalje u potpunosti podržava zahtjeve građana i ocjenjuje da bi 
stajalište bilo moguće napraviti ispod „Češkog doma“. 
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2.) Iako bi zahvat iz točke 1 svakako tražilo ulaganje značajnijih sredstava u izgradnju manjeg 
okretišta i ugibališta, ono ima opravdanost budući da bi gradnja zgrada kao što su POS-ove 
s 95 obitelji trebala pratiti i odgovarajuća infrastruktura, te VMO poziva Grad da ovakav 
zahvat planira u Proračunu 

3.) U cilju razjašnjavanja svih nejasnoća organizirat će se susret predstavnika VMO, građana, 
„Autotroleja“ i Grada Rijeke, uz zajednički izlazak na teren i pokušavanje iznalaženja 
rješenja 

 
AD 2) 
 
         Na osnovu traženja gđe Jasne Milotić, Pilepići 29 da se pokrene postupak preimenovanja tog 
dijela ulice Pilepići, a radi lakšeg snalaženja službenih osoba (hitna pomoć i sl.) VMO je donijelo 
sljedeće zaključke: 
 

1.) VMO se slaže da je adresni sustav na mnogim dijelovima Gornjeg Zameta slijedom 
povijesnog tijeka gradnje i formiranja ulica u dosta nesređenom stanju i da se u tim 
dijelovima, pa i u ulici Pilepići onome tko dobro ne pozna teren vrlo teško snaći, ali nije 
suglasno da se u ovom trenutku pokrene postupak preimenovanja dijela ulice Pilepići. 

2.) Preimenovanje ulica i ustanovljavanje kvalitetnijeg adresnog sustava na području MO treba 
sagledati u cjelini i riječ je o prilično kompleksnom zahvatu kojeg bi trebao pokrenuti Grad 
Rijeka, uzimajući u obzir i eventualne troškove koji bi za građane nastale (promjena 
osobnih dokumenata, kućnih brojeva i sl.), a VMO se tu može priključiti isključivo kao 
savjetodavno i koordinativno tijelo 

3.) VMO poziva Grad Rijeku da kvalitetnijim obilježavanjem naziva ulica i kućnih brojeva na 
ulazima i izlazima iz pojedinih ulica i njihovih dijelova poboljša snalaženje na prostoru MO 
gdje god se to ocijeni potrebnim.    

 
  
AD 3) 
 
 Na osnovu traženja  gđe Polić iz ulice Milice Jadranić da se ocrta pješački prijelaz kod 
autobusnog stajališta linije 3a radi sigurnosti djece, VMO je donijelo sljedeći 
 

Zaključak 
 

1.) Podržava se inicijativa za uspostavu obilježenog pješačkog prijelaza 
2.) Obvezuje se tajnik MO da od „Rijeka prometa“ zatraži izlazak na teren i sagledavanje 

prometno-tehničkih mogućnosti  
 
AD 4) 
 
 Na osnovu traženja g. Domijana Čavlovića i gđe Jelene Vranješ Zanki da se u Plješivičkoj 
ulici, u zoni oko dječjeg igrališta postave ležeći policajci i/ili drugi objekti za usporavanje i smirenje 
prometa, VMO je donijelo sljedeće 
 

Zaključke 
 

1.) Područje oko dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici potrebno je prije svega riješiti 
rekonstrukcijom raskršća, a što je VMO već tražilo od Grada Rijeke i u okviru koje su 
svakako poželjni i usporivači prometa 

2.) Do rekonstrukcije pokušat će se u dogovoru s „Rijeka prometom“ iznaći barem privremena i 
djelomična rješenja za usporenje prometa i povećanje sigurnosti pješaka, naročito djece 

 
 
 
 
 
 
 



  

AD 5) 
 
 Na osnovu upita gđe Nataše Josić Vičić iz Plješivičke 9 u kojem je statusu predmet 
utvrđivanja  imovinsko-pravnog stanja oko zemljišta u Plješivičkoj kod k.br. 9 radi uređenja zelene 
površine i prezentiranja odgovora nadležnog OGU za urbanizam od strane tajnika MO gdje je 
vidljivo da je veći dio čestica u vlasništvu RH, ali u posjedu Grada Rijeke, VMO je donijelo 
zaključak kojim se utvrđuje da će se od nadležnog gradskog odjela zatražiti da pokrene postupak 
prijenosa vlasništva na Grad Rijeku dogovorom s RH, gdje je to moguće i iskaže se obostran 
interes, a kako bi zemljište moglo biti uređeno iz komunalnih prioriteta. 
 
AD 6.) 
 
 Predsjednik VMO informirao je Vijeće da je inicirao sastanak s predstavnicima ViK-a na 
kojem bi zatražio određena pojašnjenja i odgovore a koje ocjenjuje bitnim u kontekstu projekta 
izgradnje kanalizacijske mreže na području MO koji je upravo u tijeku. Među pitanjima koje je 
istaknuo su: 

- upoznavanje s konkretnim planiranim trasama iskopa, lokacijama eventualnih crpnih 
stanica, oknima i slično obzirom da navođenje ulica obuhvaćenim zahvatom ne zadovoljava 
potrebe građana za jasnom informacijom koju onda traže ud MO-a 

- planiranim rokovima početka i završetka radova po pojedinoj trasi 
- načinima (procedurom) i mogućnostima eventualnog uključivanja VMO u postupak 

projektiranja, na koji je način moguće utjecati, odnosno predlagati eventualne izmjene i 
dopune projekata na „mikro razini“ 

- upoznavanje s procedurom neposrednog informiranja građana pojedine ulice, pa i kućnog 
broja o početku radova (rokovi, komunikacijski kanali, odgovorne osobe) 

- koje zone (ulice, pa i k.br.) nisu iz razno raznih razloga obuhvaćeni projektom 
- objašnjenje o ostvarivanju prava služnosti na privatnim česticama, mogućnosti izvlaštenja i 

sl. 
Predsjednik VMO također je istaknuo da koordinacije koje se održavaju sa izvođačima na 

tjednoj bazi jesu dobrodošle, ali na ovakva pitanja uglavnom ne odgovaraju a i često se mijenjaju 
njihovi termini, pa se teško uskladiti obzirom na poslovne i druge obveze vijećnika MO kao 
volontera u MO-u. 

Sastanak je dogovoren za 01. listopada 2015. 
Vijeće MO u cijelosti je podržalo ovu inicijativu predsjednika uz dopunu da se zatraži 

pregledna kartografska podloga iz koje bi bile vidljive sve trase izgradnje. 
 
AD 7) 
 
Tajnik MO obavijestio je VMO da bi do 20. listopada 2015. trebalo usvojiti prijedlog 

Programa rada za 2016., sukladno utvrđenoj metodologiji od strane OGU za gradsku samoupravu i 
upravu. 

Nakon provedene rasprave, VMO je zaključilo da tajnik, ali i ostali članovi VMO putem mail 
komunikacije predlože programske aktivnosti, te da se nacrt programa raspravi na sjednici u 
listopadu. 

 
AD 8) 
 

Pod točkom razno raspravljalo se o problemima s kontejnerima za komunalni otpad koji su na 
mnogim dijelovima MO-a nezaštićeni, nalaze se na nizbrdicama s priručnim i improviziranim 
osiguranjem (kamen) i predstavljaju stvarnu opasnost za vozila i prolaznike te je zaključeno da će 
se na jednoj od sjednica VMO tematski obraditi ovaj problem, a do tada bi vijećnici trebali 
evidentirati one najkritičnije pozicije. 
 
Zapisničar:  
 
tajnik MO 

                                                                             Predsjednik VMO Gornji Zamet 
Robert Baus 

                                                                              Marijan Perica 


