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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR GORNJI ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
 
KLASA:  026-05/18-01/34 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-10 
Rijeka,  28. siječnja 2020. 

  

                    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 2019. GODINE 

 
 

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

Vijeće je tijekom 2019. 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 Financijski plan 

 
2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci 

 
Sjednice 
Vijeće je održalo 10 sjednica s ukupno 49 točaka dnevnog reda. 

 
Sastanci 
U cilju rješavanja određenih pitanja i problema (komunalna i druga problematika) Vijeće je s 
nadležnim službama, odjelima i institucijama održalo sastanke: 

 

 5 sastanaka s djelatnicima TD Rijeka promet d.d. vezanih za realizaciju komunalnih prioriteta 

 3 sastanka s djelatnicima TD Rijeka promet d.d. vezanih za tekuću prometnu problematiku u 
naselju 

 1 sastanak s predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav vezanih za 
realizaciju komunalnih prioriteta 

 1 sastanak na terenu s predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav i TD 
Rijeka promet d.d. radi rješavanja tekuće prometne i komunalne problematike u naselju 

 1 sastanak s predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Odjela gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem te projektantom na temu 
Idejnog rješenja Dječjeg igrališta u Ulici Josipa Mohorića 
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 1 terenski sastanaka s komunalnim redarom radi rješavanja tekuće komunalne problematike 
u naselju 

 1 sastanak s Vijećem Mjesnog odbora Grbci radi zajedničkog reagiranja prema Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav i KD Autotrolej zbog autobusne problematike i ukidanja 
autobusne linije 3A 

 
3. Pokrenute inicijative Vijeća 

 

 nastavljena inicijativa Vijeća za osiguravanje prikladnijeg prostora za rad MO, 

 realizirana inicijativa Vijeća preseljenja prostorija MO Gornji Zamet u nove prostorije za rad 
MO na adresi Milice Jadranić 2A 

 nastavljena inicijativa Vijeća za povećanjem prometne sigurnosti na prometnicama MO 
Gornji Zamet 

 zajedno s Vijećem Mjesnog odbora Grbci pokrenuta inicijativa za rješavanje autobusne 
problematike i vraćanje ukinute autobusne linije 3A 

 pokrenuta i realizirana inicijativa za preregulacijom prometa u Ulici Franje Pilepića Pavina 
 

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

Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području mjesnog odbora 
obavljajući povremene analize dostavljenih prijava referenta za mjesnu samoupravu o stanju 
komunalnog reda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture i stanja rješavanja po istima. 
Korišteni su i podaci po prijavama građana i ovlaštenih predstavnika suvlasnika stanara.  

 
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

 

 Vijeće je u sklopu održavanja Dana Mjesnog odbora Gornji Zamet, 31. listopada u 
suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka organiziralo akciju besplatnog 
mjerenja tlaka i šećera u krvi. Akciji se odazvao 10 građana različitih dobnih skupina. 

 
6. Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor 

 

 Vijeće nije organiziralo aktivnosti iz ovog područja zbog organizacijskih razloga. 
 

7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 
 

U području kulture Vijeće MO organiziralo je sljedeće aktivnosti: 
 

 1 nastup KUD-a „Zametski Koren“ prilikom svečanog otvorenja novih prostorija MO 

 1 igrokaz za djecu povodom dočeka Djeda Božićnjaka 
 
U navedenim programskim aktivnostima učestvovalo je oko 250 korisnika programa, a 
programske aktivnosti realizirali su: 
 

1. KUD „Zametski Koren“ 
2. Ri Teatar 

 
8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 

 

 Vijeće nije organiziralo aktivnosti iz ovog područja zbog organizacijskih razloga. 
 
     Dani Svetog Vida – sportski susreti mjesnih odbora 

 U sportskim igrama mjesnih odbora povodom obilježavanja Dana Svetog Vida učestvovala 
je ekipa MO Gornji Zamet u briškuli i trešeti. 
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9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 
 

 Vijeće je za djecu vrtićke dobi organiziralo igrokaz - priredbu i podjelu poklon paketa 
povodom realizacije programa Doček Djeda Božićnjaka. U suradnji s Češkim domom T.G. 
Masaryka i Ri Teatrom organiziran je prigodni program. Po završetku priredbe Djed Božićnjak 
je darivao djecu. Programu je prisustvovalo oko 80 djece.  
 

10. Ostvarene programske aktivnosti po nazivima programa 
 

Program rada VMO Gornji Zamet realiziran je kroz slijedeće programske aktivnosti: 
 

1. Dan Mjesnog odbora 
2. Doček Djeda Božićnjaka 
3. Redovna aktivnost Vijeća MO 

 
Dan Mjesnog odbora održan je 26. rujna 2019.g. u novootvorenim prostorijama MO Gornji Zamet 
na adresi Milice Jadranić 2A. Svečano otvorenje novih prostorija uveličalo je Kulturno-umjetničko 
društvo „Zametski Koren“, te je za uzvanike, suradnike i građane pripremljena i mala zakuska. 31. 
listopada održana je akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi u novim prostorijama MO. 
 
Ukupan broj korisnika programa je oko 70. Dan Mjesnog odbora organiziran je i realiziran u suradnji 
s KUD „Zametski Koren“ i Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka. 
 
Za realizaciju programske aktivnosti Dan Mjesnog odbora utrošeno je ukupno: 4.189,52 kn 
 
Izdaci iz općih prihoda: 
129001 programska aktivnost MO 
reprezentacija:                                                               1.989,52 kn 
kulturno-zabavni program:                                             2.200,00 kn 
Ukupno:                                                                        4.189,52 kn 
 
Doček Djeda Božićnjaka organiziran je za djecu vrtićke dobi s područja MO u subotu, 14. prosinca 
u Češkom Domu T.G. Masaryka. Uz poučnu predstavu „Vrtuljak želja“ za svu prijavljenu djecu 
osiguran je prikladni poklon paket. 
 
Ukupan broj korisnika programa je oko 180. Program je organiziran i realiziran u suradnji s Češkim 
domom T.G. Masaryka i Ri Teatrom. 
  
Za realizaciju programske aktivnosti Doček Djeda Božićnjaka utrošeno je ukupno: 8.900,00 
kn 
 
Izdaci iz općih prihoda: 
129001 programska aktivnost MO 
predstava za djecu:                                                        3.000,00 kn 
poklon paketi:                                                                 4.900,00 kn 
Ukupno:                                                                         7.900,00 kn 
 
Izdaci iz donacija: 
poklon paketi:                                                                  1.000,00 kn 
Ukupno:                                                                          1.000,00 kn 
 
REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO 
 
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je ukupno: 1.290,00 kn 
 

Izdaci iz općih prihoda: 
129001 programska aktivnost MO 
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reprezentacija:                                                             1.290,00 kn 
Ukupno:                                                                        1.290,00 kn 
 

11. Prihodi i rashodi  
 
Vijeće MO Gornji Zamet je sukladno Financijskom planu za 2019. godinu za programske aktivnosti 
utrošilo sredstva osigurana u proračunu Grada Rijeke kako slijedi: 

 
Rashodi po programskim aktivnostima: 
 
Dan Mjesnog odbora                                                       4.189,52 kn 
Doček Djeda Božićnjaka                                                  8.900,00 kn 
Redovna programska aktivnost VMO                              1.290,00 kn 
Ukupno:                                                                        14.379,52 kn 
 
Računalne usluge                                                               437,50 kn 
Ukupno:                                                                        14.817,02 kn 
 
Napomena: Zbog potrebe poslovanja e-računima u sustavu Riznice Grada Rijeke utrošen je iznos 
od 375,00 kn za otvaranje zasebnog računa Mjesnog odbora Gornji Zamet, kao i iznos od 62,50 kn 
za podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2019. godinu 
 
Planirane programske aktivnosti: Izbor najljepše okućnice, Predavanje o uređenju okućnica i Glasilo 
MO-a nisu realizirane iz organizacijskih razloga kako je Vijeće usvojilo zaključkom na 10. sjednici od 
30. prosinca 2019. godine.  
 
PLAN PRIHODA: 
 
OPĆI PRIHODI:         

1. Programske aktivnosti MO 129001                25.400,00 kn 
 
DONACIJE: 

3. Programske aktivnosti MO 129001                                         2.000,00 kn 
 
UKUPNO PRIHODI:                                                                   27.400,00 kn 
 
 
RASHODI OSTVARENJE: 

 
OPĆI RASHODI:         

1. Programske aktivnosti MO129001     13.817,02 kn  
 
DONACIJE: 

1. Programske aktivnosti MO 129001                                        1.000,00 kn 
 
UKUPNO RASHODI:                                                                       14.817,02 kn 
 

 
 
 

Predsjednik Vijeća MO Gornji Zamet 
       Krunoslav Kovačević 


