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MJESNI ODBOR GORNJI ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA: 026-02/18-35/2 
URBROJ: 2170-01-09-10-17-2 
Rijeka, 29.03.2018. 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 s 40. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET 
održane 29. ožujka 2018. godine u 18.00 sati u prostorijama Mjesnog odbora, Milice Jadranić 2 

 
 

Sjednicu je temeljem članka 11. Poslovnika o radu VMO sazvao predsjednik VMO pozivom od 
23.03.2018. uz predloženi 
 

DNEVNI RED 
 

1. Informacija o sastanku u Rijeka prometu po zaprimljenim prijedlozima građana za 
povećanje sigurnosti na prometnicama na području MO 

2. Usvajanje hodograma aktivnosti za organizaciju predavanja „Uređenje okućnica“ 
3. Usvajanje zaključka o sudjelovanju predstavnika Mjesnog odbora Gornji Zamet na 

sportskim susretima mjesnih odbora povodom Dana svetog Vida 
4. Razno 

 
 
Prisutni: 

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

 
Odsutan: 

- Marin Pilepić, član VMO 
 
 

 Nakon što je utvrđen kvorum, dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  
Zapisnik s prethodne sjednice prihvaćen je jednoglasno 
 
AD 1) 
 
Predsjednik i tajnik MO izvijestili su Vijeće o održanom sastanku sa Službom prometa TD 

„Rijeka promet“ dana 29.03. 2019., a na kojem su se analizirali pristigli zahtjevi građana temeljem 
javnog poziva za predlaganje mjera poboljšanja sigurnosti na prometnicama na području MO 
Gornji Zamet, a za što je VMO rezerviralo 200.000,00 kn sredstava komunalnih prioriteta za 2018. 
godinu, tj. sa sljedećim zaključcima sa sastanka: 

- Rijeka promet će u narednih 15 dana izvršiti analizu mogućnosti rješavanja onih pitanja, 
prijedloga i primjedbi koji su iznijeli građani temeljem javnog poziva, kako bi se iste moglo 
upoznati s mogućnostima i rokovima realizacije 

- Osim pristiglih prijedloga građana, izvršit će se od strane Rijeka prometa cjelokupna 
analiza stanja na prometnicama na području MO te potrebnih i mogućih zahvata koji mogu 
doprinijeti sigurnosti na prometnicama, a što naročito podrazumijeva kvalitetno 
obilježavanje vertikalnom i horizontalnom signalizacijom (znakovi „stop“, znakovi za slijepe 
ulice, oznake ulica, prometna ogledala, „ležeći policajci“, ucrtavanje parkirnih mjesta i sl.),  

- Nakon izvedbe cjelokupnog projekta, Rijeka promet će s istim upoznati Vijeće MO s kojim 
će se i dogovoriti prioriteti tehničke realizacije u 2018. godini, do iznosa rezerviranih 
sredstava 
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AD 2) 
 
Temeljem usvojenog Programa rada VMO Gornji Zamet za 2018. godinu raspravljalo se o 

organizaciji predavanja na temu uređenja okućnica, a u okviru akcije „Birajmo najljepšu okućnicu“. 
Zaključeno je da se predavanje pokuša organizirati u pastoralnom centru Baptističke crkve 

za što su se predsjednik VMO i tajnik MO obvezali obaviti sastanak s voditeljem Centra i pastorom 
Crkve. Zadužen je tajnik MO za dogovor s potencijalnim nositeljem predavanja, u okviru planiranih 
financijskih sredstava, te da se predavanje održi krajem travnja ili početkom svibnja. 

 
AD 3) 
 
Vijeće MO donijelo je zaključak da će na predstojećim sportskim igrama mjesnih odbora 

povodom Dana Svetog Vida MO Gornji Zamet sudjelovati s ekipom za briškulu i trešetu i ekipom 
boćara. 

Kao koordinator određen je predsjednik VMO, te će se do otvorenog roka (30. travnja 
2018.) utvrditi imena sudionika natjecanja. 

 
AD 4) 
 
 Pod točkom „razno“ Vijeće je zaključilo kako Direkciji zajedničkih komunalnih djelatnosti 

treba poslati upit vezan za vraćanje već posađenog grmlja na lokaciji Bogomira Ćikovića Marčeva, 
a koje je bilo uklonjeno radi prekopa zbog dovoda kanalizacijskih i vodovodnih cijevi kod novog 
javnog wc-a. 

Također je zaključeno da se pokrene postupak utvrđivanja modaliteta postavljanja 
ugostiteljskog objekta kod odmorišta B.Ć.Marčeva 

 
Kako nije bilo daljnje rasprave, predsjednik VMO je u 20:00 zaključio sjednicu. 

 
 
          

Tajnik MO       Predsjednik VMO 
 
Robert Baus                                                               Marijan Perica 


