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MJESNI ODBOR GORNJI ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA: 026-02/18-35/3 
URBROJ: 2170-01-09-10-18-2 
Rijeka, 27.04.2018. 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 s 41. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJI ZAMET 
održane 27. travnja 2018. godine u 17.00 sati u prostorijama Mjesnog odbora, Milice Jadranić 2 

 
 

Sjednicu je temeljem članka 11. Poslovnika o radu VMO sazvao predsjednik VMO pozivom od 
23.04.2018. uz predloženi 
 

DNEVNI RED 
 

1. Donošenje zaključka po pristiglim zahtjevima građana za komunalne prioritete u 2019. 
godini 

2. Razno 
 
 
Prisutni: 

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

 
 
 

 Nakon što je utvrđen kvorum, dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  
Zapisnik s prethodne sjednice prihvaćen je jednoglasno 
 
AD 1) 
 
Tajnik MO Upoznao je  Vijeće s prijedlozima građana za komunalne prioritete MO-a za 

2019. pristiglih u otvorenom roku temeljem javnog poziva objavljenog na web portalu Grada Rijeke 
i u Novom listu.  

Po provedenoj raspravi utvrđeno je sljedeće: 
1.) Zahtjev g. Radovana Monjca iz ulice Ante Mandića k.br. 1 za izgradnjom nogostupa u 

ulicama Vladivoja i Milivoja Lenca i Milice Jadranić -  zahvat financijski i tehnički, kao ni 
imovinsko-pravno nije moguće riješiti u cijelosti iz sredstava komunalnih prioriteta MO-
a. Vijeće će razmotriti mogućnosti za usmjeravanje dijela sredstava prioriteta za 
izgradnju nogostupa u dijelovima ulica gdje je to tehnički moguće (zemljište u vlasništvu 
Grada) 

2.) Zahtjev gđe Sanje Sušanj za ucrtavanje pješačkog prijelaza u ulici Vladivoja i Milivoja 
Lenca kod rotora – zahtjev je opravdan, ali će se nastojati riješiti u okviru sredstava 
komunalnih prioriteta za 2017. godinu – stavka „povećanje sigurnosti na 
prometnicama“, ovisno o prometno-tehničkim mogućnostima za njegovu realizaciju 

3.) Zahtjev g. Darka Sambola iz ulica Zametskog korena 36 za asfaltiranje 30-tak m2 
nekultiviranog prilaznog puta – zahtjev se prihvaća i isti će se u okviru prvog prijedloga 
komunalnih prioriteta za 2019. godinu uputiti Gradu na razmatranje 

4.) Zahtjev Miljenka Lipošćaka i Verice Mladenić Lipošćak za postavljanje dva rasvjetna 
tijela na pješačkom putu Josipa Lenca Spodolčeva 21 i Milice Jadranić 6 i asfaltiranje 
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istog - zahtjev se prihvaća i isti će se u okviru prvog prijedloga komunalnih prioriteta za 
2019. godinu uputiti Gradu na razmatranje 

5.) Zahtjev suvlasnika zgrade Zametskog korena 42a,b,c,d,e za uređenje zelene površine 
uz istočno pročelje zgrade - zahtjev se prihvaća i isti će se u okviru prvog prijedloga 
komunalnih prioriteta za 2019. godinu uputiti Gradu na razmatranje 

 
 
 
 
AD 4) 
 
 Pod točkom „razno“ predsjednik VMO izvijestio je Vijeće kako se 09. 04. 2018. zajedno s 

tajnikom MO-a sastao s pastorom Babtističkog centra g. Giorgiom Grljom u prostorijama Centra 
gdje je iskazana obostrana volja i spremnost za uspostavljanjem suradničkog odnosa između MO-
a i Centra, te kako Centar raspolaže prostorijama adekvatnim za izvođenje pojedinih programskih 
aktivnosti MO-a, među kojima bi prva mogla biti organizacija popularno-stručnog predavanja na 
temu uređenja okućnica  

 
Kako nije bilo daljnje rasprave, predsjednik VMO je u 19:00 zaključio sjednicu. 

 
 
          

Tajnik MO       Predsjednik VMO 
 
Robert Baus                                                               Marijan Perica 


