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Rijeka, 15.04.2015. 
 
 

Z A P I S N I K 
sa 

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

 
 
 

 Sjednicu je sazvao predsjednik VMO Marijan Perica pozivom od 13. travnja 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. Komunalni prioriteti za 2016. – zaprimljeni prijedlozi građana od 01. 04. do 15.04. 
2. Početak radova na proširenju kanalizacije i vodovoda na području MO – informacija 
3. Odgovori „Autotroleja“ na zahtjeve vMO 
4. Informacija o prezentaciji suradnje gradskih komunalnih službi i odjela s mjesnim odborima 
5. Sportske igre mjesnih odbora (svibanj/lipanj 2015.) – informacija 
6. Obilježavanje Dana MO – podsjetnik i dogovor oko pripreme 
7. Razno 

 
koji je jednoglasno prihvaćen  
 

 
AD 1) 
 
 Tajnik MO obavijestio je VMO da je od 01. travnja 2015. do 15. travnja 2015. bio otvoren 
rok poziva kojeg svake godine objavljuje Grad Rijeka – Direkcija za mjesnu samoupravu po kojem 
građani mogu predložiti komunalne prioritete u svom mjesnom odboru. Također je napomenuo da 
građani često predlažu prioritete i izvan tog roka. Kako se prvi prijedlog prioriteta OGU za 
komunalni sustav od strane MO-a  predaje polovinom svibnja tekuće godine za narednu godinu 
svakako postoji mogućnost da se i naknadno pristigli prijedlozi građana uvrste u prijedloge MO-a.  
U otvorenom roku pristigla su tri prijedloga građana: 
 

1.) gđa. Mirjana Biondić predlaže ponovno uvođenje autobusnog stajališta u ulici Josipa 
Mohorića kod k.br. 11 i zabranu parkiranja na dijelovima ulice Josipa Mohorića (točnije – 
kod k.br. 14a) jer se dešava da zbog parkiranih automobila ne može proći autobus. 

 
Zaključak VMO 

 
- Pitanje uvođenja autobusne stanice ne spada prema utvrđenoj metodologiji u komunalne 

prioritete, tim više što u konkretnom slučaju nije riječ o izgradnji ugibališta već o ocrtavanju 
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stajališta na postojećem proširenju, a VMO je već i poslalo odgovarajući zahtjev po tom 
pitanju „Autotroleju“ temeljem već dobivene peticije građana 

- Pitanje zabrane parkiranja također nije dio komunalnih prioriteta. Problem parkiranja 
rješava se odgovarajućim prometnim znakovima, a VMO će u okviru komunalnih prioriteta 
razmotriti mogućnost da se na pojedinim dijelovima te i drugih ulica urede površine za 
legalno parkiranje. 

 
2.) Susjedi objekta Pužići 9 traže da se uredi postojeća okućnica tog objekta u kojem već 4 

godine nitko ne živi te je potpuno zarasla i puna glomaznog otpada i predstavlja leglo 
glodavaca i zmija. 

 
Zaključak VMO 

 
- Riječ je o intervenciji na privatnoj površini te VMO sredstva komunalnih prioriteta ne može 

usmjeravati na takve pozicije. 
 

3.) Gđa Nataša Josić Vicić iz Plješivičke 9 u ime još 9 obitelji (Plješivička 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15 
i 17) predlaže uređenje zelene površine ispred kućnog broja 9, izgradnju nogostupa u 
Plješivičkoj ulici uz proširenje ceste počev od k.br. 9 prema nastavku ulice, uređenje 
ugibališta za kontejnere ispred k.br. 9. U svojem zahtjevu gđa Vičić navodi da su ovi 
zahtjevi već bili prihvaćeni kao komunalni prioriteti još za 2013. godinu, ali je naknadno 
Grad od njih odustao zbog toga što navodno „čestica nije u vlasništvu Grada“, dok gđa 
Vičić tvrdi suprotno. 

 
Zaključak VMO 

 
- VMO se u potpunosti slaže s potrebom uređenja zone oko Plješivičke 9 na način i u opsegu 

koji predlažu građani zastupane po gđi Josić Vičić 
- VMO će od nadležnog Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 

gospodarenje zemljištem zatražiti službeno očitovanje o vlasničkom statusu čestica koje bi 
bile obuhvaćene navedenim zahvatima 

 
AD 2) 
 
 Tajnik i predsjednik VMO izvjestili su VMO da su 07. travnja 2015. započeli radovi na 
proširenju sanitarne kanalizacije u okviru projekta EIB/CEB u ulici Ante Mandića (dio MO Gornji 
Zamet i dio MO Zamet), a koji obuhvaćaju gradnju 1.120 metara sanitarne kanalizacije s novom 
crpnom kanalizacijskom stanicom te prateći radovi na vodovodu, sa predviđenim završetkom u 
kolovozu 2016. Promet će se tijekom cijelog vremena izvođenja radova odvijati obilaznim pravcem, 
odnosno ulicama Zametskog korena, Škrobotovac, Čavalsko i Maria Gennaria. Također, kako su 
obaviješteni od strane ViK-a 27. travnja trebala bi početi gradnja 2.040 metara sanitarne 
kanalizacije te gradnja i rekonstrukcija 590 metara vodovoda u ulicama Bilogorska, Zametskog 
korena, Vladivoja i Milivoja Lenca, Čavalsko, Maria Gennaria i Škrobotovac s predviđenim 
završetkom u lipnju 2016. 
          VMO je informaciju primilo na znanje, izrazilo nadu da neće dolaziti do prometnog kaosa kao 
što je to bilo kad se radila kanalizacija u Vladivoja i Milivoja Lenca. VMO također ocjenjuje da 
prema dinamičkom planu i kartama ViK-a nije sasvim jasno koji će se objekti priključivati na novu 
kanalizaciju, a za što će svakako dolaziti upiti građana prema MO-u. 
 
AD 3 
 
 Tajnik MO upoznao je VMO o odgovorima „Autotroleja“ koji su pristigli na dopise VMO 
poslane temeljem zaključaka s prethodne sjednice. 
 

1.) Prihvaćen je zahtjev da se nedjeljom pojača kapacitet linije 3 te su u vremenu od 8 do 14 
sati pustili u promet standardna vozila, a tijekom idućeg razdoblja „Autotrolej“ će pratiti 
popunjenost vozila 



  

2.) „Autotrolej“ se obvezao da će u suradnji s „Rijeka prometom“ razmotriti tehničke i prometne 
mogućnosti po zahtjevu za formiranjem novog autobusnog stajališta na lokaciji naselja 
Hosti (POS-ove zgrade u ulici Zametskog korena), te će o navedenom obavijestiti VMO 

VMO je odgovore primilo na znanje, bez rasprave. 
 
AD 4) 
 

Predsjednik VMO informirao je Vijeće o susretu predsjednika mjesnih odbora s 
predstavnicima Grada Rijeke, Čistoće, Rijeka prometa, Energa koji se održao u gradskoj vijećnici 
13.04. 

U kraćem izlaganju, predsjednik VMO naglasio je kako su dobivene korisne informacije 
vezane uz djelokrug, opseg i način suradnje između nadležnih gradskih službi i komunalnih 
društava s mjesnim odborima, ali da su one prvenstveno važne onim predsjednicima koji su po prvi 
puta u MO-u. 

Rekao je također da na neka pitanja koja on smatra vrlo bitnim, a napose jednostavan i brz 
uvid u vlasništvo nad zemljišnim česticama, usklađenost gruntovnog i katastarskog stanja na 
području MO, prostorne planove – a što je sve iznimno važno za planiranje komunalnih prioriteta i 
razvojnih zahvata unutar MO-a – nije dobio zadovoljavajuće odgovore, ocijenivši pritom da će se 
baš to pokazati kao usko grlo u daljnjem radu mjesne samouprave, naročito na ovom području. 

 
AD 5) 
 
 Tajnik MO obavijestio je Vijeće da će se 31. svibnja na terenima SC „Zamet“ održati već 
tradicionalne sportske igre mjesnih odbora kroz natjecanje u briškuli i trešeti, boćanju i potezanju 
konopa, a na igralištu „Delta“ malonogometni turnir mjesnih odbora „Kup Delte“. 
           VMO je zaključilo da će u utvrđenim rokovima nastojati pronaći predstavnike za boće i 
karte, dok će se za mali nogomet kontaktirati g. Jure Podnar iz SD „Gornji Zamet“ da se prijavi s 
ekipom koja je već sudjelovala na prošlim turnirima. 
 
AD 6) 
 
        Predsjednik i tajnik MO napomenuli su da je za početak lipnja 2015. kroz program rada 
predviđeno obilježavanje Dana MO kroz sljedeće aktivnosti. 

 -Primorsku večer –"Ča da" – nastup klape s pjesmama posvećene primorju i Rijeci, 
odnosno primorskog melosa te gastro ponudu inspiriranu tradicionalnim jelima našeg kraja 
– turnir u briškuli i trešeti i boćanju – u suradnji sa Sportskim društvom Gornji Zamet 
- natjecanje u pripremi kotlića i završna zabavna večer na igralištu u ulici B.Ć.Marčeva – u 
suradnji sa Sportskim društvom Gornji Zamet i restoranom "Morčić" 

         U raspravi koja je uslijedila vijećnici su program ocijenili kvalitetnim i sadržajnim, ali zbog 
činjenice da igralište u ulici Bogomira Ćikovića Marčeva nije još kvalitetno uređeno i da ovakva 
organizacija traži učešće većeg broja volontera, a pododbori još nisu saživjeli, zaključeno je da se 
do naredne sjednice pokuša okupiti organizacijski odbor ili ukoliko se ocijeni potrebnim da se 
program reducira na realno ostvariv u datim uvjetima. 
 
AD 7) 
 
 Pod točkom razno nije bilo dodatnih zaključaka. 
Sjednica je zaključena u 20:00 

 
 
Zapisničar:  
 
tajnik MO 

                                                                             Predsjednik VMO Gornji Zamet 
Robert Baus 

                                                                              Marijan Perica 


