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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 MJESNI ODBOR GORNJI ZAMET 
        VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
 
KLASA:  026-05/17-01/34 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-9 
Rijeka,  30. siječnja 2018. 
                      GRAD RIJEKA 

Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
       Direkcija za mjesnu samoupravu 
 

 
 

IZVJEŠĆE  O RADU 
VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET 

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE 
 
 

1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 
prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 
 

Vijeće je tijekom 2017. godine provodilo sljedeće aktivnosti: 

 utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva 
građana za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja 
mjesnog odbora, putem održanih sastanaka s građanima, pojedinačnih zahtjeva građana i 
procjenom članova Vijeća 

 utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti 
rješavanja problema za građane s područja mjesnog odbora 

 utvrdilo ostale potrebe i interese građana prema pojedinačnim zahtjevima građana i 
procjenom članova Vijeća, nakon održanih sastanaka s građanima, dijelom ih uvažilo i 
unijelo u prijedloge programa aktivnosti – rada Vijeća mjesnog odbora 

 izradilo program rada Vijeća mjesnog odbora 

 izradilo i usvojilo Financijski plan i rebalans financijskog plana  
 

 
2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci 

 
Sjednice 
Vijeće je održalo 12 sjednica s ukupno 41 točaka dnevnog reda i 12 rasprava pod točkom 
razno (53). 

 
Sastanci 
U cilju rješavanja određenih pitanja i problema Vijeće je s nadležnim službama, odjelima i 
institucijama održalo sastanke: 

 

 1 zajednički obilazak terena s djelatnicima Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti,i 
Rijeka prometa a u cilju utvrđivanja stanja komunalnog reda i oštećenja komunalnih 
objekata  i komunalne opreme na području MO, te utvrđivanja dinamike i mogućnosti 
njihova rješavanja  

 1 sastanak u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem radi utvrđivanja moguće zone gradnje objekta društvene namjene, tj za potrebe 
mjesnog odbora 

 2 sastanka s OGU za komunalni sustav oko dogovora i utvrđivanja dinamike uređenja 
odmorišta Bogomira Ćikovića Marčeva i ostalim aktualnim pitanjima vezanim uz komunalnu 
problematiku na području MO 
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 6 sastanaka na terenu s predstavnicima Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti 
vezanih za koordinaciju radova na odmorištu B.Ć.Marčeva  

 3 sastanka na terenu s komunalnim redarom 
 

 
3. Pokrenute inicijative vijeća 

 

 nastavljena je inicijativa vijeća za pokretanjem procedure izgradnje multifunkcionalnog 
objekta poslovno-društvene namjene koji bi služio i za potrebe rada MO te udruga i 
organizacija građana na području MO 

 dovršena je inicijativa za izgradnjom spomen obilježja poginulim braniteljima iz 
Domovinskog rata s područja MO 

 pokrenuta je inicijativa za sustavnim rješavanjem pitanja sigurnosti na prometnicama na 
području MO (nastavlja se u 2018.) 

 izvršena je koordinacija između Vodovoda i kanalizacije i građana ulice Drnjevići u svezi 
njihova zahtjeva za priključenje na javnu kanalizacijsku mrežu 
 
 

4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i 
poboljšanju kvalitete stanovanja (ekološke akcije, akcije čišćenja) 
 

 Vijeće u 2017. godini nije imalo neposredne ekološke akcije. Tekući problemi rješavali su 
se neposredno u koordinaciji s Čistoćom i Direkcijom zajedničkih komunalnih djelatnosti 
 

5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 
 

 Vijeće u 2017. godini nije imalo programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 
 
 

6. Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor 
 

 Vijeće nije imalo programsku aktivnost „Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor“. 
 

 
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 

 

 Vijeće nije imalo posebnu programsku aktivnost iz područja kulture  
 
 

8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 
 

 Vijeće je u 2017. godini u okviru Dana Mjesnog odbora organiziralo revijalnu 
malonogometnu utakmicu između momčadi MO Gornji Zamet i tvrtke Elcon Geraetebau 
d.o.o. 
 

9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 
 
Vijeće je iz područja brige o djeci provelo sljedeće aktivnosti: 

 

 za djecu predškolskog uzrasta organizirana je predstava i podjela poklon paketa 
povodom dočeka Djeda Božićnjaka 

 
Navedenom programskom aktivnošću obuhvaćeno je 130 djece u dobi od 3 do 7 godina 
(predškolci), a u realizaciji programa sudjelovao je i Ri Teatar s predstavom „U laži su kratke 
noge““. Program se održao u Češkom domu T.G.Masaryka 20.12.2017. 
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10. Ostvarene programske aktivnosti po nazivima programa 
 

Program rada VMO Školjić realiziran je kroz sljedeće programske aktivnosti: 
 

1. Dani MO 
2. Doček djeda Božićnjaka 
3. Redovna aktivnost Vijeća MO 

 

1. DANI MO održani su 23. lipnja 2017. i 07. listopada 2017. 

23.06.2017. na odmorištu u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva, svečano je otkriveno spomen 
obilježje poginulim braniteljima iz Domovinskog rata koji su živjeli na području MO: Nebojši 
Đikiću, Nevenku Grbcu, Darku Modriću, Zdravku Mulcu i Ivi Stipanoviću. Spomen obilježje 
otkrili su članovi obitelji poginulih. 

Događaju su, uz članove obitelji poginulih branitelja i predstavnike braniteljskih udruga, 
prisustvovali i  zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke Nikola Ivaniš i ravnateljica Direkcije za 
mjesnu samoupravu Dragica Fadljević, uz volontersko sudjelovanje KUD-a Zametski koren. 
Bilo je prisutno oko 80 gostiju, uzvanika i građana. 

07.10.2017., nakon što je dovršeno uređenje malonogometnog igrališta u  ulici Bogomira 
Ćikovića Marčeva, u sklopu Dana MO i Dana neovisnosti održana je revijalna malonogometna 
utakmica između momčadi MO Gornji Zamet i momčadi tvrtke Elcon Geraetebau d.o.o.  

 
 
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost MO 
reprezentacija (za uzvanike i goste, osvježenje za igrače):          3.709,86 
cvijeće za spomen obilježje i svijeće                                                                 562,00 
majice za igrače na utakmici                                                                          1.031,25   

 
Ukupno program:                                                                                          5.303,11 
 
 
 

2 DOČEK DJEDA BOŽIĆNJAKA 
 

program opisan u točci 9. 
 

Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost MO 

 slatkiši, grickalice                              1.839,62 

 igračke, poklon vrećice                     1.941,88  

 naknada za predstavu                       3.000,00  
 
Ukupno:                                                                   6.781,50 
 
A129002 programska aktivnost MO iz donacija 

 igračke, poklon vrećice                     2.000,00 
 
      
A129002 poticanje donatorstva                                  

 igračke, poklon vrećice                      2.000,00 
 
Ukupno program:                                                  10.781,50 
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3. REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO 
 
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129004 - redovna aktivnost vijeća  MO 
reprezentacija:                                                                1.320,25 kn 
 
Ukupno:                                                                           1.320,25 kn 
 
Vijeće MO  Gornji Zamet je sukladno Financijskom planu za 2017. godinu za programske 
aktivnosti utrošilo sredstva osigurana u proračunu Grada Rijeke kako slijedi: 
 
Rashodi po programskim aktivnostima: 
 
Dani MO                    5.303,11 kn 
Doček Djeda Božićnjaka                 10.781,50 kn                  
Redovna programska aktivnost VMO                 1.320,25 kn 
 
Ukupno:                     17.404,86 kn 
 
Program okućnice nije realiziran 
Program bilten nije realiziran. 
 
PRIHODI PLAN 
 
OPĆI PRIHODI:         
1. Programska aktivnost MO     20.000,00 kn  
2. Poticajno donatorstvo        2.000,00 kn 
3.         Okućnica                                                                     1.000,00 kn  
4.  Kulturna događanja        1.000,00  kn 
5.         Sportske aktivnosti MO                                               1.200,00 kn   
4 . Redovna aktivnost Vijeća                                             1.500,00 kn 
 UKUPNO         26.700,00 kn 
 
DONACIJE:           
Programska aktivnost MO iz donacija       2.000,00 kn 
                                                                                              
UKUPNO PRIHODI:                                                               28.700,00 kn 
 
RASHODI OSTVARENJE 
 
OPĆI RASHODI:         
1. Programska aktivnost MO       12.084,61 kn       
2.         Poticanje donatorstva                                                   2.000,00 kn 
3.         Redovna aktivnost vijeća         1.320,25 kn 
            UKUPNO:                                                              15.404,86 kn  
 
 
4.Programska aktivnost MO iz donacije                   2.000,00 kn 
 
UKUPNO RASHODI:                                                              17.404,86 kn          

 
 

           
  Predsjednik Vijeća MO  

 
 Marijan Perica 


