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Z A P I S N I K 
sa 

15. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET 
održane 28. prosinca 2015. godine od 18.00 sati u prostorijama MO, Milice Jadranić 2  

 

 
 

 Sjednicu je sazvao predsjednik VMO Marijan Perica pozivom od 18. prosinca 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. Usklađenje financijskog plana za 2015. godinu 
2. Razno 

 
koji je prihvaćen  
 

 
         AD 1) 
 
              Tajnik MO rekao je kako završetkom i uspješnim organiziranjem završne aktivnosti VMO 
Gornji Zamet – dočeka Djeda Božićnjaka završava i fiskalna godina, te je pri pripremi sjednice bilo 
procijenjeno da bi moglo doći do manjih odstupanja u raspodjeli sredstava radi čega bi bilo 
potrebno uskladiti financijski plan. 
Međutim, naglasio je da su sredstva u cijelosti utrošena u okviru planiranih te da se ukupni prihodi i 
rashodi mogu smatrati usklađeni s Financijskim planom za 2015. godinu.  
  
 

AD 2) 
 
 Predsjednik VMO zahvalio je na kraju godine svim vijećnicima MO i tajniku na suradnji u 
protekloj godini te je istaknuo da će u narednoj godini poseban naglasak trebati dati na konačno 
uređenje sportsko-rekreativne zone u ulici Bogomira Ćikovića Marčeva kao centralnog mjesta 
javnog okupljanja građana i provođenja sportskih, zabavnih i kulturnih aktivnosti, ali i izgradnji 
spomen obilježja poginulim braniteljima iz Domovinskog rata, pokretati inicijative prema OGU za 
urbanizam i drugim nadležnim odjelima Grada Rijeke da u perspektivi područje MO Gornji Zamet 
dobije karakter i izgled daleko uređenijeg dijela grada kakav priliči Rijeci, nastojati da se problemi 
smještaja ureda MO brže i kvalitetnije riješi i svakako nastojati da se brže i kvalitetnije rješavaju 
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svakodnevni, naizgled mali ali za kvalitetu građana jako bitni problemi kao što su odvoz kućnog 
otpada, uređenost javnih površina, sigurnost na cestama, javna rasvjeta i slični, te je izrazio 
uvjerenje u podršku vijećnika MO. 
 
Kako nije bilo daljnje rasprave, predsjednik VMO je u 19:00 zaključio sjednicu. 
 
 
 
 
Zapisničar:                                                                                Predsjednik VMO:                   
 
tajnik MO 
Robert Baus                                                                              Marijan Perica 


