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R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

GRAD RIJEKA 

  MJESNI ODBOR GORNJI ZAMET 
  VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

 
  KLASA: 026-02/21-01/34 
  URBROJ: 2170/01-09-10-21-12 
  Rijeka, 16.09.2021. 

 
 

ZAPISNIK 
SA 21. SJEDNICE VMO GORNJI ZAMET  

 
21. sjednica VMO Gornji Zamet održana je 30.08.2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 

20:30 sati u prostorijama MO Gornji Zamet, Milice Jadranić 2A. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Krunoslav Kovačević, predsjednik VMO   

 Marin Pilepić, član VMO 

 Marijan Mihajić, član VMO 

 Violeta Zbunjak Krndija, članica VMO 

 Goran Miličić, referent za mjesnu samoupravu 
 

 
Ostali nazočni (građani):  

 Jadranka Dobrostal 

 Danica Šuša 

 Veljko Šuša 
 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 Drago Zelenović, zamjenik predsjednika VMO 
 
 
Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice VMO Gornji Zamet održane 29.06.2021. g. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Gornji Zamet, g. Krunoslav Kovačević i predložio slijedeći: 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Komunalna i prometna problematika 
2. Prijedlog utroška preostalih sredstva komunalnih prioriteta MO Gornji Zamet za 2021. godinu 

u nadležnosti TD Rijeka promet 
3. Dodaci prijedlozima komunalnih prioriteta MO Gornji Zamet za 2022. godinu 
4. Planirane programske aktivnosti za 2021. godinu 
5. Tekuća problematika 
6. Razno 



 2 / 5 

 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 
1.1. Vijećnici su pozdravili prisutne građane koji su se prethodno najavili na sjednicu VMO na temu 
sanacije kolnika u gornjem dijelu Ulice Soldanac. Želja je građana da se sanira dotrajali i mjestimično 
loš asfalt te su se povodom upita direktno obratili vijećnicima MO Gornji Zamet. Nakon kraćeg 
razgovora i komunikacije na temu Vijeće MO jednoglasno je donijelo sljedeći: 
 
Zaključak: Vijećnici su suglasni da se u sklopu preostalih, neutrošenih sredstava po 
komunalnim prioritetima MO Gornji Zamet za 2021. godinu u nadležnosti TD Rijeka promet 
ispita tražena sanacija asfalta kolnika gornjeg dijela Ulice Soldanac. Na ovu temu MO Gornji 
Zamet prethodno će se obratiti VIK-u Rijeka s upitom vezanim za nedostajuću kanalizacijsku 
infrastrukturu u predmetnom dijelu ulice te nadležnom Odjelu gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem radi pitanja ispitivanja vlasništva zbog 
cjelokupnog pregleda situacije na terenu. 
 
1.2. G. Kovačević informirao je vijećnike o novozaprimljenim upitima i prijedlozima građana (od prošle 
sjednice) na temu željenih prometnih zahvata i povećanja prometne sigurnosti u naselju. G. Kovačević 
predložio je da se svi konstruktivni prijedlozi građana objedine i pošalju na obradu nadležnima, TD 
Rijeka promet kako bi se ispitala njihova opravdanost i moguća realizacija od strane struke u sklopu 
stavke komunalnih prioriteta MO Gornji Zamet za 2021. godinu naziva: Povećanje stupnja sigurnosti 
na prometnicama na području MO Gornji Zamet. 
 
Novozaprimljeni prijedlozi od strane građana odnose se na:  
 

1. Postava znaka STOP i jednog prometnog ogledala u Ulici Selinari na raskrižju – odvojku dva 
kraka ulice 

2. Postava prometnog ogledala na raskrižju (izlazu) iz Ulice Trampi na Trampov Breg 
3. Postava prometnog ogledala na raskrižju (izlazu) gornjeg dijela Ulice Pilepići na Ulicu Josipa 

Mohorića 
 
Zaključak: Vijećnici nove prijedloge smatraju opravdanima te će se isti proslijediti nadležnima, 
TD Rijeka promet na službeno očitovanje. Također, zatražit će se informacija o statusu već 
usvojenih prijedloga u sklopu stavke komunalnih prioriteta povećanja stupnja sigurnosti na 
prometnicama na području MO Gornji Zamet. 
 
1.3. G. Kovačević upoznao je vijećnike sa zaprimljenim informacijama od strane nadležnog Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav na temu preostalih, neutrošenih sredstava po komunalnim 
prioritetima MO Gornji Zamet za 2021. godinu u nadležnosti Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti 
te prijedlogu nadležnih o utrošku sredstava koja iznose 17.482,00 kn. Nakon svih do sada izvedenih 
radova: raščišćavanja zelene površine u Ulici Bože Starca Jurićeva južno od k.br. 13, orezivanja 
zelenila u Ulici Škrobotovac zapadno od k.br. 5 te uređenja i opremanja novog dječjeg parka u Ulici 
Josipa Mohorića prijedlog je da se navedena financijska sredstva utroše u postavu antistres podloge 
u dječjem parku u Primorskoj ulici ispod sprava, i to komplet igralište i ljuljačka tobogan. Uz navedeno 
popravio bi se i dio suhozida u parku.  
 
Zaključak: Nakon razmatranja zaprimljenih informacija i prijedloga vijećnici su se složili s 
dostavljenim prijedlogom. Jednak prijedlog zaprimljen od strane građana obrađen je na prošloj 
sjednici Vijeća. Preostala financijska sredstva po komunalnim prioritetima MO Gornji Zamet za 
2021. godinu u nadležnosti ZKD-a u iznosu od 17.482,00 kn osiguravaju se za navedenu 
namjenu. 
 
1.4. G. Kovačević upoznao je vijećnike sa zaprimljenim prijedlogom od strane građana za sanacijom 
asfalta kolnika u Ulici Soldanac kod k.br. 56, 55-55D. Zaprimljeni prijedlog je s informacijama 
proslijeđen nadležnim službama TD Rijeka promet. Isto tako tražena sanacija ispitat će se u sklopu 
neutrošenih preostalih sredstava kako je već rečeno u točki dnevnog reda – AD 1.1. te će se jednak 
prijedlog proslijediti nadležnom Odjelu gradske uprave za komunalni sustav kroz dodatke prijedlozima 
komunalnih prioriteta MO Gornji Zamet za 2022. godinu. 
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Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
1.5. Tajnik MO informirao je vijećnike kako je nadležnom Odjelu gradske uprave za komunalni sustav 
na temelju upita građana proslijeđen upit s informacijama o orezivanjem zelenila i uklanjanjem dva 
suha stabla na tri lokacije u Ulici Zametskog Korena. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
1.6. G. Kovačević obavijestio je vijećnike kako je VIK-u Rijeka od strane MO poslan upit te zatražena 
dostava informacija na temu projekta Anglomeracije Rijeka, odnosno očekivane dinamike izvođenja 
radova i period realizacije u ulicama na području MO Gornji Zamet. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
1.7. G. Kovačević upoznao je vijećnike kako je na temelju ponovnog upita građana od TD Rijeka promet 
zatraženo službeno očitovanje (odgovor i očitovanje o opravdanosti nije zaprimljeno) o mogućnosti 
preregulacije prometa u Ulici Šumci iz dvosmjerne u jednosmjernu ulicu. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
1.8. Tajnik MO informirao je vijećnike o realizaciji – farbanju i lakiranju drvenih klupa i stolova u 
rekreativnoj zoni u Ulici Bogomira Ćikovića Marčeva, prijedlog za navedenom sanacijom ranije je 
upućen od strane VMO Gornji Zamet nadležnom Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
1.9. Tajnik MO informirao je vijećnike kako su zaprimljene informacije od strane TD Rijeka promet o 
sanaciji problematične lokacije – poboljšanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Mohorića kod 
k.br. 25 na koju je MO temeljem primjedbi građana ranije ukazivao u nekoliko navrata. Sanacija 
lokaliteta izvedena je iz sredstava redovnog održavanja TD Rijeka promet. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
AD 2 
 
Vijećnici su kratko prokomentirali utrošak preostalih, neutrošenih sredstava po komunalnim prioritetima 
MO Gornji Zamet za 2021. godinu u nadležnosti TD Rijeka promet u iznosu od: 83.172,00 kn. Nakon 
kraće komunikacije na temu donijet je sljedeći: 
 
Zaključak: Kontaktirat će se TD Rijeka promet radi zaprimanja povratnih informacija na temu 
finalizacije stavke komunalnih prioriteta MO Gornji Zamet za 2021. godinu: Povećanje stupnja 
sigurnosti na prometnicama na području MO Gornji Zamet te financijska procjena. Sukladno toj 
procjeni vijećnici su suglasni da se sav preostali raspoloživi iznos utroši u traženu sanaciju 
kolnika gornjeg dijela Ulice Soldanac nakon zaprimanja odgovora VIK-a o planovima gradnje 
nedostajuće kanalizacijske infrastrukture. 
  
AD 3 
 
G. Kovačević i tajnik MO informirali su vijećnike o svim naknadno zaprimljenim prijedlozima građana 
koji se mogu financirati iz sredstava komunalnih prioriteta MO. Svi prijedlozi vezani su za uređenje, 
izgradnju i revitalizaciju komunalne infrastrukture na području MO. 
 
Zaključak: Vijećnici su objedinili sve zaprimljene prijedloge građana, nadodali svoje prijedloge 
koji će se po dovršetku dokumenta: Dodaci prijedlozima komunalnih prioriteta MO Gornji Zamet 
za 2022. godinu proslijediti na obradu nadležnim službama Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav. Dodaci prijedlozima komunalnih prioriteta poslat će se na obradu kako slijedi: 
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Prijedlog 
redni 
broj 

Naziv  Uris / prilozi Napomena 

1. (uk. 
45.) 

Postava jedne nove sprave za dječju igru u 
dječjem parku u Primorskoj ulici (između k.br. 8 
i 8A) te postava zaštitne ograde na ulazu u park 
koja bi spriječila istrčavanje djece na cestu 

uris i jedna fotografija 
Prijedlog Vijeća na 
temelju upita 
građana 

2. (uk. 
46.) 

Postava jedne nove sprave za dječju igru u 
dječjem parku u sklopu rekreativne zone u Ulici 
Bogomira Ćikovića Marčeva 

uris i jedna fotografija Prijedlog Vijeća 

3. (uk. 
47.) 

Postava umjetne trave na nogometnom igralištu 
u sklopu rekreativne zone u Ulici Bogomira 
Ćikovića Marčeva 

uris i jedna fotografija Prijedlog Vijeća 

4. (uk. 
48.) 

Sanacija kolnika i izgradnja potpornog zida u 
Ulici Brigača u blizini k.br. 7 i 9 

uris i dvije fotografije 
Prijedlog Vijeća na 
temelju upita 
građana 

5. (uk. 
49.) 

Proširenje nogostupa u Ulici Vladivoja i Milivoja 
Lenca (u blizini k.br. 68 i 81) između raskrižja s 
Bilogorskom ulicom i Ulicom Bogomira Ćikovića 
Marčeva 

uris i dvije fotografije Prijedlog Vijeća 

6. (uk. 
50.) 

Asfaltiranje odvojka Plješivičke ulice 
jugoistočno i južno od k.br. 29, 34, 36 i 38 

uris i tri fotografije 
Prijedlog građana - 
prilog 1 i 2 

7. (uk. 
51.) 

Uređenje pješačkog pristupa (puta) na 
Plješivičku ulicu južno od k.br. 29 – sjeverno od 
k.br. 35 i 37 – od sjevernog dijela okućnice 
zgrade na adresi Plješivička 37 

uris i tri fotografije 
Prijedlog građana - 
prilog 2 

8. (uk. 
52.) 

Sanacija kolnika u Ulici Soldanac (gornjem 
dijelu ulice) u blizini k.br. 55, 55A, 55B, 55D i 56  

uris i četiri fotografije 
Prijedlog građana - 
prilog 3 

9. (uk. 
53.) 

Asfaltiranje (neasfaltiranog) dijela Ulice 
Soldanac u blizini k.br. 58 i 58A, u neposrednoj 
blizini novog rotora i kućnih brojeva 35 i 37 
Plješivičke ulice 

uris i dvije fotografije 
Prijedlog građana - 
prilog 4 

10. (uk. 
54.) 

Postava novog stupa javne rasvjete na 
odgovarajućoj lokaciji južno od k.br. 35 i 37 
Plješivičke ulice 

uris i jedna fotografija 
Prijedlog građana - 
prilog 4 

11. (uk. 
55.) 

Postava manje ograde i znaka zabrane za pse 
uz zelenu površinu u Ulici Starci u blizini k.br. 2 
(između k.br. 2 Ulice Starci i k.br. 8A Primorske 
ulice) 

uris i dvije fotografije 
Prijedlog građana - 
prilog 5 

12. (uk. 
56.) 

Postava usporivača prometa ili vibro traka – ili 
na neki drugi mogući i odgovarajući način 
(vertikalna ili horizontalna prometna 
signalizacija) usporavanje prometa u Ulici Milice 
Jadranić između k.br. 2 i 3 

uris i jedna fotografija 
Prijedlog Vijeća na 
temelju upita 
građana 

13. (uk. 
57.) 

Asfaltiranje puta-prilaza u Plješivičkoj ulici u 
blizini k.br. 28 i 30 – k.č. 537/4 

uris i jedna fotografija 
Prijedlog građana - 
prilog 6 
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14. (uk. 
58.) 

Rješavanje problema oborinskih voda u Ulici 
Josipa Lenca Spodolčeva u blizini k.br. 19 

uris i dvije fotografije 

Prijedlog Vijeća na 
temelju upita 
građana - prilaz 
pješačkom putu 
moguć je s Ulice 
Milice Jadranić, od 
autobusne stanice 
- u blizini k.br. 4 i 6 
ili sa strane kolnika 
Ulice Josipa Lenca 
Spodolčeva ispod 
k.br. 17C 

 
AD 4 
 
Vijećnici su kratko prokomentirali planirane programske aktivnosti za 2021. godinu. Kako programska 
aktivnost Birajmo najljepšu okućnicu nije održana a zbog važećih epidemioloških mjera neće se moći 
održati niti Križevica 2021. (pogotovo ne na uobičajeni način uz druženje i okupljanje većeg broja 
sudionika) u narednom periodu ostaje za razmotriti način i mogućnost održavanja Dana MO i Dočeka 
Djeda Božićnjaka. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
 
AD 5 
 
G. Kovačević predložio je vijećnicima da se na temelju primjedbi nekoliko građana nadležnoj Policijskoj 
postaji ukaže na zaprimljene informacije o povremenim problematičnim situacijama u Plješivičkoj ulici, 
u i oko dječjeg parka. Od nadležnih bi se zatražilo da se posebna pozornost obrati na ovu temu, a 
posebice prilikom večernjih i noćnih ophodnji. 
 
Zaključak: Vijećnici su primili na znanje navedene informacije i složili se s g. Kovačevićem. 
 
AD 6 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 22:00 sata.                                    Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 

 
Zapisničar: Referent za mjesnu samoupravu 

                    Goran Miličić  
  Predsjednik VMO Gornji Zamet                       

Krunoslav Kovačević 

 


