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Z A P I S N I K 
sa 

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

 
 
 

 Sjednicu je sazvao predsjednik VMO Marijan Perica pozivom od 09. svibnja 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. Neutrošena sredstva komunalnih prioriteta iz 2014. – donošenje zaključka o rasporedu 

sredstava 
2. Komunalni prioriteti za 2016. – prvi prijedlozi prioriteta 
3. Razno 

 
koji je jednoglasno prihvaćen  
 

AD 1) 
 
 Tajnik MO obavijestio je VMO da je prema informacijama iz Direkcije zajedničkih 
komunalnih djelatnosti od komunalnih prioriteta iz 2014. godine ostalo neutrošeno 71. 334,67 kn iz 
njihove nadležnosti, te DZK traži očitovanje VMO o poziciji utroška tih sredstava, a iz nadležnosti 
DZK. 
 Također, iz nadležnosti Rijeka prometa ostalo je neutrošeno 240.000,00 kn. 
 

Zaključak 
 

1.) Neutrošena sredstva u iznosu od 71.334,67 kn utrošit će se na nastavak opremanja dječjeg 
igrališta u Plješivičkoj ulici i odmorišta u ulici Bogomira Ćikovića Marčeva 

2.) Vrsta opreme dogovarat će se naknadno neposredno na terenu s ovlaštenim osobama iz 
Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti 

3.) Neutrošena sredstva od 240.000,00 kn iz nadležnosti Rijeka prometa usmjeravaju se na 
sanaciju asfalta u ulici Milice Jadranić od granice s Općinom Viškovo u dužini cca 200 m i 
na zahrapljivanje asfalta u ulici Franje Pilepića Pavina na najstrmijem dijelu 

 
AD 2) 
 
 Prije rasprave o ovoj točci, tajnik MO izvjestio je Vijeće o pristiglom prijedlogu za 
komunalne prioritete g. Edvarda Tijana kao predstavnika stanara Plješivičke 26, 26a, 26b i 26c u 
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kojem navodi potrebu nastavka uređenja kolno-pješačkog pristupa navedenim objektima. Tajnik 
MO je također upoznao Vijeće s prepiskom koju je g. Tijan oko ovog pitanja vodio s 
Gradonačelnikom Grada Rijeke, nezadovoljan načinom na koji je taj pristup 2013. godine uređen 
sredstvima komunalnih prioriteta MO Gornji Zamet, te da traži, sukladno uputama Gradonačelnika, 
da MO osigura sredstva za parcelaciju zemljišta, izradu Glavnog i Izvedbenog projekta te 
ishodovanje Potvrde na glavni projekt za uređenje. 
 

Zaključci VMO 
 

1.) VMO će još jednom  i to kao komunalni prioritet za 2016. godinu predložiti uređenje kolno-
pješačkog pristupa objektima Plješivička 26, 26a, 26b i 26c 

2.) Realizaciju gornjeg zahvata VMO će potvrditi ukoliko se po dobivenom očitovanju od Grada 
pokaže da nije riječ o tzv. „razvojnom zahvatu“ koji se financira iz drugih sredstava Grada 
Rijeke, a ne iz sredstava za komunalne prioritete MO-a 

3.) VMO odbacuje bilo kakvu nametnutu obvezu od Grada da financira bilo koje glavne, 
izvedbene i slične projekte ili parcelacije zemljišta koje Vijeće prethodno nije temeljem svog 
samoupravnog djelokruga rada ocijenilo potrebnim za područje MO, ali isto uvijek može 
sagledati i uvažiti kao prijedlog Grada 

 
      Po detaljnoj i širokoj raspravi koja je potom uslijedila, a bila je vezana uz sastavljanje liste 
komunalnih prioriteta, VMO je donijelo sljedeće 
 

Zaključke 
 

1.) Obzirom na radove na proširenju kanalizacijske mreže na području MO koji će se provoditi 
tijekom 2015. i 2016., u komunalne prioritete za 2016. neće se predlagati obnova asfalta na 
cestama i nogostupima na dionicama izvođenja radova 

2.) Naglasak u 2016. godini bit će na uređenju i opremanju postojećih dječjih igrališta i 
rekreativnih zona (Primorska, Plješivička, Bogomira Ćikovića Marčeva), uređenju zelenih 
površina, gradnju i uređenje manjih parkirališta, proširenju javne rasvjete, postavi prometnih 
ogledala, izgradnju upojnih bunara i sličnim manjim zahvatima koji su od interesa za 
stanovništvo MO 

3.) Gdje je god to moguće nastojat će se uvažiti već pristigli ili naknadno pristigli prijedlozi, 
odnosno zahtjevi građana 

4.) Do otvorenog roka (15. svibnja) svi će vijećnici MO dostaviti svoje prijedloge komunalnih 
prioriteta za 2016. godinu, slijedom prethodnih točaka 

 
AD 3) 
 
 Pod točkom razno nije bilo dodatnih zaključaka. 
Sjednica je zaključena u 20:00 

 
 
Zapisničar:  
 
tajnik MO 

                                                                             Predsjednik VMO Gornji Zamet 
Robert Baus 

                                                                              Marijan Perica 


