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Z A P I S N I K 
s 

5. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET 
održane 11. ožujka 2015. godine od 18.00 sati u prostorijama MO, Milice Jadranić 2  

 
 
 

 Sjednicu je sazvao predsjednik VMO Marijan Perica pozivom od 06. ožujka 2015. godine. 
Sjednici su bili nazočni: 

- Marijan Perica, predsjednik VMO 
- Almir Žižak, zamjenik predsjednika VMO 
- Tomo Lukenda, član VMO 
- Robert Matić, član VMO 
- Robert Baus, tajnik MO  

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice 
2. Donošenje zaključaka prema dopisima građana: 
- izgradnja igrališta u Franje Pilepića Pavina 
- peticija za vraćanje autobusnog stajališta u Josipa Mohorića kod k.br. 13 
- povećanje prijevoznog kapaciteta linije 3 nedjeljom 
- uspostava autobusnog stajališta u Bogomira Ćikovića Marčeva 
3. Razno 

 
koji je jednoglasno prihvaćen uz dopunu da se kod točke 2 doda i zamolba g. Alojza 
Baričevića za podršku za hortikulturno uređenje dijela ulice Bogomira Ćikovića Marčeva. 
 

AD 1) 
 
         Zapisnik je usvojen. 
 
AD 2) 
 

a) Vijeću MO Gornji Zamet obratila se gđa Klarić sa zahtjevom da se više poradi na dječjim 
igralištima na području Gornjeg Zameta, te da se u ulici Franje Pilepića Pavina izgradi 
dječje igralište. 

Zaključak VMO 
 

- Vijeće MO načelno se slaže da su na području Gornjeg Zameta potrebna dodatna dječja 
igrališta, ali se ne može složiti da se sa strane MO nije napravilo dovoljno ili da se o istome 
ne vodi briga. VMO je usmjeravalo znatna sredstva komunalnih prioriteta na uređenje tri 
postojeća dječja igrališta u Primorskoj, Plješivičkoj i Bogomira Ćikovića Marčeva, a to će 
mu i nadalje biti jedno od prioriteta u narednom razdoblju 

- Za izgradnju novih dječjih igrališta, a u koje bi spadalo i igralište u Franje Pilepića Pavina 
potrebno je prije svega osigurati najmanje 200 m2 slobodne gradske površine i usklađenost 
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namjene te površine s DPU-om, a za koje VMO nema saznanja u toj zoni. Ukoliko se takva 
površina iznađe, bilo da je gradska ili Grad osigura sredstva za otkup od privatnog vlasnika, 
Vijeće će u skladu sa svojom nadležnošću i djelokrugom rada rado krenuti u uređenje 
igrališta. 

 
b) Vijeću MO obratili su se peticijom građani iz ulice Ivana Pilepića Franovičina i Pilepići, te 

Josipa Mohorića sa zahtjevom da se ponovno službeno aktivira nekadašnje privremeno 
autobusno stajalište u ulici Josipa Mohorića kod k.br. 11 na koje neki vozači stanu, a neki 
ne, a koristi ga veliki broj građana koji stanuju naročito iznad stajališta. 

 
Zaključak VMO 

 
- VMO u potpunosti prihvaća zahtjev građana i po tom pitanju obratit će se nadležnima u 

„Autotroleju“ i Gradu Rijeci 
 

c) Vijeću MO obratili su se građani iz ulice Josipa Mohorića i Milice Jadranić sa zahtjevom 
da se nedjeljom umjesto minibusa ponovno uvede standardni autobus linije 3, odnosno 
da se poveća broj polazaka i dolazaka zbog velikih gužvi koje se, naročito u jutarnjim 
satima, stvaraju. 

 
Zaključak VMO 

 
- uputit će se „Autotroleju“ zahtjev za uvođenje standardnog autobusa nedjeljom na liniji 3, 

naročito u prijepodnevnim satima, te će se putem stručnih službi „Autotroleja“ pratiti 
opravdanost ove mjere, odnosno potrebe uvođenja eventualnog dodatnog autobusa 

 
d) Vijeću MO obratio se g. Dražen Pavelić – predstavnik 95 obitelji POS-ovih zgrada u ulici 

Zametskog korena sa zahtjevom da se pokrene procedura uvođenja autobusnog 
stajališta u ulici Bogomira Ćikovića Marčeva, bilo kao produžetak linije 3 bilo linije 7a, 
obzirom da su postojeća stajališta vrlo udaljena i za pješake, naročito djeci put k njima je 
zbog prometa i neuređenih kolnika opasan. 

 
Zaključak VMO 

 
- VMO razumije i podržava iskazanu potrebu građana, ali gradnja autobusnog stajališta na 

predloženoj lokaciji zahvat je koji Vijeće ne može neposredno obaviti niti financirati, niti je 
nadležno za naručivanje i/ili izradu obveznih prometnih i građevinskih rješenja 

- VMO će ovu inicijativu sa svojom iskazanom podrškom uputiti „Autotroleju“ i Gradu Rijeci i 
po potrebi organizirati sastanak svih mjerodavnih koji bi mogli biti uključeni u ovu 
problematiku („Autotrolej“, OGU za urbanizam, OGU za komunalni sustav, „Rijeka promet“) 

 
e) Vijeću MO obratio se g. Alojz Baričević iz ulice Bogomira Ćikovića Marčeva sa zamolbom 

da mu Vijeće da suglasnost za dovoz drvnih otpadaka iz „Čistoće“ radi izrade humusa i 
stajnika, a u cilju volonterskog hortikulturnog uređenja ulice, a za koje je već sam pribavio 
sadni materijal. 

 
Zaključak VMO 

 
- VMO podržava inicijativu g. Baričevića i nema ništa protiv za dovoz drvnih otpadaka koji bi 

se koristili za izradu humusa, ali niti ovlasti za službene suglasnosti po tom pitanju 
  
 
AD 3) 
 
Pod točkom razno predsjednik VMO predložio je da se što prije krene u osnivanje potrebnih 
pododbora i to za komunalni sustav, za urbanizam, za sport i za društvene djelatnosti, te da se za 
sljedeću sjednicu pokušaju naći ljudi koji bi bili spremni volonterski raditi u pododborima. Također 
je predložio, a VMO je prihvatilo da za pojedine pododbore budu odgovorni: 
 



  

- za kulturu i društvene djelatnosti – Robert Matić 
- za komunalni sustav – Almir Žižak 
- za sport – Tomo Lukenda 
- za urbanizam – Marijan Perica 

 
Almir Žižak napomenuo je kako u Snežničkoj ulici kod k.br. 6 i 16 postoje dva stara i u vrlo lošem 
stanju stupa javne rasvjete koje treba zamijeniti, te je VMO zaključilo da se u tom smislu pošalje 
dopis HEP-u 
 
Sjednica je zaključena u 20:00 

 
   
  
 
 

 
Zapisničar:  
 
tajnik MO 

                                                                             Predsjednik VMO Gornji Zamet 
Robert Baus 

                                                                              Marijan Perica 


