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ZAPISNIK 
SA 5. SJEDNICE VMO 

 
5. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu 13. svibnja  2019. godine  s početkom u 18,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 
      - Srđan Srdoč, predsjednik VMO 

- Vojmir Turak, zamjenik predsjednika VMO 
- Milorad Sumrak, član VMO 
- Željko Dugić, član VMO 
- Ivica Prtenjača, član VMO 
- Dražen Kalanj, tajnik VMO 
 

Sjednici nisu bili nazočni:   
      - Nikica Lenac, član VMO 
      - Alenka Srdoč, članica VMO 
 
Sjednicu je otvorio Predsjednik Vijeća Srđan Srdoč i pozdravio nazočne te utvrdio da je na sjednici 
nazočan potreban broj članova vijeća te da vijeće može nastaviti s radom.  
 
Vijeće je suglasno da se usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Zamet od 
27.04.2019.godine odgodi za slijedeću sjednicu. 
 
Potom je Predsjednik vijeća predložio slijedeći:   
 
DNEVNI RED 

1. Komunalna problematika 
2. Proljeće na Zametu  
3. Razno: informacije i zamolbe građana 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1 
 
1/1) 
Predsjednik vijeća utvrdio je da je temeljem javnog poziva za predlaganje uređenja područja 
mjesnih odbora – mali komunalni za 2020. godinu, za MO Zamet ove godine zaprimljeno oko 
šezdesetak novih zahtjeva. 
Vijeće je sastavilo tablicu svih prijedloga zahvata za područje MO Zamet za 2020. godinu. Svi 
prijedlozi zahvata dostavit će se stručnim službama Grada na daljnju obradu prema vrstama 
zahvata (utvrđivanje stanja, prostorni i urbanistički uvjeti i vlasništvo zemljišta, planirana sredstva 
za realizaciju zahvata i sl.) Temeljem toga, na jesen će Vijeće donijeti listu prijedloga zahvata za 
realizaciju u 2020. godini, sukladno raspoloživim sredstvima.  
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Vijeće je jednoglasno donijelo slijedeći 
 
ZAKLJUČAK 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prihvaća listu prijedloga komunalnih zahvata za 2020. godinu, koju 
će dostaviti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav na obradu i nalazi se u prilogu ovog 
zapisnika. 
 
G. Prtenjača je predložio da se radi kvalitetnijeg rada na rješavanju otvorenih pitanja te  
uključivanja volontera zainteresiranih za rad u mjesnom odboru osnuju pododbori i to za 
komunalnu problematiku, sport, brigu o djeci i starijima te pododbor za zdravstvo. 
 
Vijeće je, suglasno sa navedenim prijedlogom, donijelo 
 
ZAKLJUČAK 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet osniva kao stalna radna tijela: 
-komunalni pododbor ( poboljšanje stanovanja,komunalne djelatnosti i lokalne infrastrukture)  
-pododbor za sport (poboljšanje i osiguravanje potreba u tjelesnoj kulturi i sportu) 
-pododbor za brigu o djeci i starijima (poboljšanje uvjeta za zaštitu djece mladeži i starijih osoba) 
-pododbor za zdravstvo (poboljšanje zdravstvenih uvjeta i zaštiti okoliša) 
 
 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne sa aktivnostima koje su vezane u Program VMO „proljeće 
na Zametu“, a to su: natjecanje u boćanju i kartanju na Jogu BK Zamet, Obitelji Sušanj 2, mjerenje 
tlaka i razine šećera u krvi u suradnji s Gradskim društvom crvenog križa Rijeka,  Klub Zamet, 
Petra Jurčića 24 A, Kreativna  radionica u suradnji s Društvom za istraživanje i potporu iz Rijeke, 
otvorenje izložbe radova nastalih u kreativnim radionicama „Korak po korak“ Matice umirovljenika 
Rijeka i program  članova Kluba starijih osoba Zamet. Osobno je kontaktirao sa predstavnicama 
Matice umirovljenika Grada Rijeke i Kluba Zamet oko izložbe i programa koji bi se održali 
24.05.2019.g u prostorijama MO Zamet. Za turnir u boćanju i kartanju ističe kako je dogovoren u 
ŠD Zamet termin za 18.05. od 9,00 do 15,00 sati.  Za navedene aktivnosti osigurana su sredstva u 
okviru Plana za 2019. godinu, te iz sredstva za rad Vijeća (sastanci, radionice, predavanja, 
prezentacije  i sl.) 
 
Tajnik VMO je izvijestio kako je sa Gradskim društvom crvenog križa dogovoreno mjerenje tlaka i 
šećera u krvi za 22.05. te da su u tijeku kontakti sa DIP-om u vezi izvedbe kreativne radionice u 
Klubu starijih osoba Zamet. 
 
G. Turak smatra kako je za organiziranje aktivnosti oko sportskog dijela programa Proljeće na 
Zametu do ugovorenog termina ostalo malo dana da bi se mogao ostvariti cilj programa a to je 
druženje i sudjelovanje čim većeg broja sugrađana. Stoga predlaže da se termin održavanja 
sportskih susreta odgodi za polovinu lipnja mjeseca kako bi se imalo dovoljno vremena za 
pripremu i obavještavanje potencijalnih sudionika na čemu će se i osobno založiti. 
 
G. Dugić slaže se sa prijedlogom da se odgodi termin za održavanje sportskih susreta za sredinu 
lipnja mjeseca i mišljenja je kako bi bilo dobro zadužiti pojedine članove Vijeća za odrađivanje 
pojedinih zadataka. 
 
G. Sumrak suglasan je sa navedenim prijedlozima. 
 
G. Prtenjača predlaže da se u sklopu programa Proljeće na Zametu održi dio koji se odnosi na 
kulturu i zdravstvo u predviđenim terminima od 20. do 24.05. dok bi se sportski dio mogao održati 
od 15. lipnja s time da se do 23.04. kontaktiraju potencijalni sudionici natjecanja.  
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ZAKLJUČAK: 
Vijeće MO Zamet suglasno je da se zbog organizacijskih razloga sportski dio ( turnir u boćanju i 
kartanju) programa Proljeće na Zametu održi u lipnju mjesecu najkasnije do 15.lipnja, dok će se 
dio programa Proljeće na Zametu koji se odnosi na zdravstvo i kulturu (mjerenje tlaka i šećera u 
krvi te izložba i program Matice umirovljenika Rijeka) održati u vremenu od 21. do 24. svibnja 
2019.godine. 
Vijeće MO Zamet suglasno je da se do 23. svibnja 2019. godine kontaktiraju potencijalni sudionici 
natjecanja u boćanju i kartanju te da se natjecanja održe do 15.lipnja 2019.godine. 
 
AD 3 
Pod ovom točkom dnevnog reda g. Dugić obaviještava prisutne kako se inicijativi za postavljanje 
spomenika poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata sa područja Zameta pridružila i 
Udruga 128. Brigade HV te je odaslala pismo potpore za navedenu inicijativu na adresu OGU za 
urbanizam (pročelniku g. Škunca Srđanu) te na znanje i Gradonačelniku. Inicirano je i uključenje u 
navedenu inicijativu iskustvo i stručnost g. Zvonimira Kamenara radi osmišljavanja idejnog rješenja 
za spomenik. 
G. Turak napomenuo je kako se pojavljuje inicijativa građana ulice Braće Bačić za promjenom 
naziva te ulice, iz postojećeg, ulica Braće Bačić u ulicu Atosa Načinovića. 
 
ZAKLJUČAK:  
Vijeće MO Zamet prihvaća na znanje navedene informacije. 
 
 
 
 
  
 
 

Sjednica je završila u  20 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (3) stranice. 
 
 

Zapisničar: Predsjednik VMO Zamet: 

  Dražen Kalanj                                                                                     Srđan Srdoč 
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MJESNI ODBOR ZAMET 

Prijedlozi prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za  2020. godinu 

    
Redni 
broj 

Prijedlog prioriteta sa lokacijom Uris / prilozi Napomene  

1 Dopuna živice u Ulici Bože Vidasa od 
Brodokomerca do Ulice Ivana Zavidića 

prijedlog i 
slika  

  

2 Izgradnja zidića ispod Doma zdravlja Ul. 
Bože Vidasa 

prijedlog i 
slika  

  

3 Hortikulturno uređenje prostora Ulice 
Zametska između kbr. 63 i 65 (iznad Erste 
banke) 

prijedlog i 
slika  

  

4 Postava  zaštitnih stupića na nogostupu u 
Ul. Zametska (kod  Mlinara) 

prijedlog i 
slika  

  

5 Sanacija igrališta u Ul. Ivana Lenca  kbr 28 
kod pruge  

prijedlog i 
slika  

  

6 Sanacija kolnika ispred kbr. 9 u Ulici Bože 
Vidasa 

prijedlog i 
slika  

  

7 Sanacija terena zbog oborinskih voda kod 
kbr. 39 u Ulici Braće Bačić 

prijedlog i 
slika  

  

8 Sanacija igrališta ispred zgrada Braće 
Cetina 17,15,13 

prijedlog i 
slika  

  

9 Hortikulturno uređenje igrališta južno od 
zgrade Braće Fućak 5a 

prijedlog i 
slika  

  

10 Sanacija kolnika i odvodnog slivnika kod 
OŠ Zamet 

prijedlog i 
slika  

  

11 Sanacija zida uz zgradu Marijana Stepčića 
12 

prijedlog i 
slika  

  

12 Proširenje javne rasvjete uz zgradu 
Marijana Stepčića 12 

prijedlog i 
slika  

  

13 Obnova horizontalne signalizacije na 
parkiralištu između zgrada Ludvetov breg 
34 i 30 

prijedlog i 
slika  

  

14 Proširenje javne rasvjete u ulici Ivana Lenca 
38 

prijedlog i 
slika  

  

15 Izrada prilazne rampe od nadvožnjaka 
prema Groblju Zamet 

prijedlog i 
slika  

  

16 Uređenje dječjeg igrališta između ulica 
Baredice i Berte Jardas 

prijedlog i 
slika  

  

17 Izrada dodatne zaštitne ograde na dječjem 
igralištu u Ulici Mirka Jengića  

prijedlog i 
slika  

  

18 Uređenje prostora za spremnike za otpad 
kod raskrižja ulica Mirka Jengića - Avelina 
Turka 

prijedlog i 
slika  

  

19 Pješački prijelaz Mate Sušnja 12 - postava 
katadioptera 

prijedlog i 
slika  

  

20 Proširenje parkirališta u Ul. Mirka Jengića 
(od raskrišća sa ul. Diračje prema ul. 
A.Turka) 

prijedlog i 
slika  

  

21 Popravak betonskih rubnjaka oko drveća 
ispred zgrade Braće Fućak 4 

prijedlog i 
slika  

  

22 Uređenje dječjeg igrališta u Ul. Braće 
Cetine kod 5A  

prijedlog i 
slika  

  



 

  

23 Uređenje parkirališta kod boćališta u Ul. 
M.Bataje 

prijedlog i 
slika  

  

24 Postavljanje klupa na platou ispred OŠ 
Zamet 

prijedlog i 
slika  

  

25 Uređenje dječjeg parka u UL. Marijana 
Stepčića 24 

prijedlog i 
slika  

  

26 Izrada metalne ograde-rukohvata istočno 
od zgrade Becićeva 3 

prijedlog i 
slika  

  

27 Izrada niskog zidića uz nadopunu zemlje te 
zasadom raslinja jugoistočna strana zgrade 
Becićeva 3 

prijedlog i 
slika  

  

28 Zasaditi nisko raslinje uz nasipanje extra 
trestom na sjeveru zgrade Becićeva 3 

prijedlog i 
slika  

  

29 Uređenje pristupnog nogostupa i okoliša 
kod ulaza u zgradu Ante Pilepića 1 

prijedlog i 
slika  

  

30 Uređenje klupa za odmor uz zgradu Ante 
Pilepića 1 

prijedlog i 
slika  

  

31 Sanacija napuklog zida južno od zgrade 
Ante Pilepića 1 (kod dječjeg igrališta) 

prijedlog i 
slika  

  

32 Hortikulturno uređenje okoliša uz zgradu 
Ante Pilepića 1 

prijedlog i 
slika  

  

33 Uređenje prostora za smještaj spremnika za 
otpad (istočni dio parkirališta zgrade Ante 
Pilepića 1) 

prijedlog i 
slika  

  

34 Sanacija pješačkog prolaza i potpornog 
zida uz sjevernu stranu zgrade Baredice 7  

prijedlog i 
slika  

  

35 Sanacija asfalta na igralištu OŠ Zamet prijedlog i 
slika  

  

36 Sanacija zaštitne ograde na igralištima OŠ 
Zamet  

prijedlog i 
slika  

  

37 Hortikulturno uređenje okoliša igrališta OŠ 
Zamet 

prijedlog i 
slika  

  

38 Sanacija klupčica kod Dvorane Zamet prijedlog i 
slika  

  

39 Hortikulturno uređenje duž cijele ulice Braće 
Bačić 

prijedlog i 
slika  

  

40 Sanacija oštećenja na dječjim igralištima u 
Ul.Braće Bačić 

prijedlog i 
slika  

  

41 Sanacija drvenih klupa i stolova sa južne 
strane Braće Bačić 18,20,22 

prijedlog i 
slika  

  

42 Sanacija i uređenje pristupne  ceste prema 
zgradama Ante Pilepića 14 i Bože Vidasa 
21 

prijedlog i 
slika  

  

43 Uređenje zidova parkirališta kod stambeno-
poslovne zgrade Braće Fućak 5a 

prijedlog i 
slika  

  

44 Sanacija stjenskog pokosa iza zgrade 
Braće Bačić 9 te postava rukohvata na 
stepenicama  

prijedlog i 
slika  

  

45 Uređenje okoliša zgrade Becićeva 5 prijedlog i 
slika  

  

46 Hortikulturno uređenje prostora iznad 
stepenica zgrade Ludvetov breg 22 

prijedlog i 
slika  

  

47 Asfaltiranje prolaza uz zgradu Bože Vidasa 
kbr. 45  

prijedlog i 
slika  

  

48 Postavljanje prometnog ogledala u ulici 
Mate Sušnja 8 

prijedlog i 
slika  

  

49 Proširenje javne rasvjete na parkiralištu ŠD 
Zamet 

prijedlog i 
slika  

  



 

  

50 Hortikulturno uređenje okoliša oko zgrade 
Baredice 14 

prijedlog i 
slika  

  

51 Izgradnja dječjeg igrališta u Ulici Ivana 
Luppisa 

prijedlog i 
slika  

  

52 Sanacija pristupnog puta od Ulice Braće 
Bačić do ulice Ivana Ćikovića Belog 

prijedlog i 
slika  

  

53 Holtikulturno uređenje  oko novog dječjeg 
igrališta u Ulici Mirka Jengića 

prijedlog i 
slika  

  

54 Postavljanje znaka zabrane zaustavljanja i 
parkiranja kod zgrade Mirka Jengića 9 

prijedlog i 
slika  

  

55 Izgradnja nogostupa u ulici Čavalsko od 
kbr. 4 nadanje 

prijedlog i 
slika  

  

56 Postavljanje spomen ploče poginulim 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata 
sa područja Zameta 

prijedlog i 
slika 

  

57 Hortikulturno uređenje okoliša zgrade 
Ludvetov breg 16 

prijedlog i 
slika 

  

58 Hortikulturno uređenje okoliša zgrade Ante 
Pilepića 13 

prijedlog i 
slika 

  

59 Uređenje prilaza sa glavne ceste zgradi 
Ante Pilepića 13 

prijedlog i 
slika 

  

60 Sanacija oštećenja ploča na Trgu riječkih 
olimpijaca 

prijedlog i 
slika  

prijedlog VMO 

61 Sanacija stepeništa od ulice Ivana Ćikovića 
Belog prema Dječjem vrtiću Zamet 

prijedlog i 
slika  

prijedlog vMO 

62 Hortikulturno uređenje ulice Braće Bačić od 
kbr. 28 do 32 

prijedlog i 
slika  

prijedlog VMO 

63 Sanacija asfalta na raskrižju ulica Avelina 
Turka, Mirka Jengića i Ivana Zavidića 

prijedlog i 
slika  

prijedlog VMO 

64 Uređenje okoliša Zametske ulice između 
kbr. 63 i 65 

prijedlog i 
slika 

prijedlog VMO 

65 Hortikulturno uređenje prostora iznad i 
ispred dječjeg igrališta u Zametskoj 86 

prijedlog i 
slika 

prijedlog VMO 

66 Izrada upojnih bunara na dječjem igralištu 
jugoistočno od Braće Fućak 5a 

prijedlog i 
slika 

prijedlog VMO 

67 Uređenje okoliša u Ulici braće Baćić 
sjeverno od kućnog broja 27 

  prijedlog za 2019 

68 Uređenje dječjeg igrališta u Ulici braće 
Mohorić sjeveroistočno od kućnog broja 4 

  prijedlog za 2019 

69 Opremanje dječjeg igrališta u Ulici braće 
Mohorić sjeveroistočno od kućnog broja 4 

  prijedlog za 2019 

70 Sanacija prilaza kućnom broju 25 u Ulici 
Braće Bačić 

  prijedlog za 2019 

71 Sanacija asfalta u Ulici braće Monjac od 
kućnog broja 1 do kućnog broja 11 

  prijedlog za 2019 

72 Sanacija asfalta u Ulici Ivana Lenca od 
kućnog broja 28  do spoja sa Ulicom braće 
Fućka 

  prijedlog za 2019 

73 Sanacija sportskog igrališta u Ulici Ivana 
Lenca zapadno od kućnog broja 28 

  prijedlog za 2019 

74 Uređenje ograde i zelenih površina u Ulici 
Bože Vidasa oko kućnog broja 12 

  prijedlog za 2019 

75 Uređenje prilaznog puta kućnom broju 23 u  
Ulici Bože Vidasa 

  prijedlog za 2019 

76 Sanacija asfalta raskrižja Ulica Milutina 
Bataje, Mirka Jengića i Bože Vidasa 

  prijedlog za 2019 



 

  

77 Sanacija asfalta u Ulici Petra Jurčića od 
kućnog broja 5 do kućnog broja 23 

  prijedlog za 2019 

78 Sanacija asfalta u Ulici Braće Fućak od 
kućnog broja 2 do kućnog broja 25 

  prijedlog za 2019 

79 Sanacija asfalta u Ulici Bože Vidasa od 
kućnog broja 26 do kućnog broja 1 u Ulici 
Ivana Zavidića. 

  prijedlog za 2019 

80 Sanacija nogostupa u Ulici Petra Jurčića 
sjeverno i južno od kućnog broja 15 do 
kućnog broja 24 

  prijedlog za 2019 

81 Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Ćikovića 
Beloga od kućnog broja 1 do kućnog broja 
3 

  prijedlog za 2019 

82 Sanacija prilaznog puta kućnom broju 16 u 
Ulici Ante Pilepića 

  prijedlog za 2019 

83 Sanacija asfalta  Trsteničke ulice   prijedlog za 2019 

84 Označavanje parkirnih mjesta u Becićevoj 
ulici kućni broj 3 prema kbr 8 

  prijedlog za 2019 

85 Uređenje parkirališta u Ulici Braće Bačić 
kod kućnog broja 28 

  prijedlog za 2019 

86 Sanacija prilaznog puta kućnom broju 17 u 
Ulici Ante Pilepića 

  prijedlog za 2019 

87 Izrada podesta za komunalni otpad sa 
zapadne strane OŠ Zamet 

  prijedlog za 2019 

88 Sanacija odvodnje oborinske vode na 
prilazu Osnovne škole "Zamet" iz smjera 
Ulice Obitelj Sušanj 

  prijedlog za 2019 

89 Sanacija odvodnje oborinske vode iz Ulice 
Petra Jurčića prema ulicama Marijana 
Stepčića i Ćirila Kosovela  

  prijedlog za 2019 

90 Ispitivanje mogućnosti za Izrada nogostupa 
duž Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca  

  prijedlog za 2019 

91 Sanacija prilaznog puta kućnom broju 23 u 
Ulici Bože Vidasa  

  prijedlog za 2019 

92 Sanacija pješačkog prolaza u Ulici Baredice 
kod kućnog broja 7 

  prijedlog za 2019 

93 Hortikulturno uređenje zelene površine u 
Ulici Braće Monjac kućni broj 5 

  prijedlog za 2019 

94 Sanacija prilaznog puta i parkirališta u Ulici 
Bože Vidasa kod kućnog broja  21 i Ante 
Pilepića kod kućnog broja 14 

  prijedlog za 2019 

95 Uređenje pješačke staze u Ulici Baredice 
kod kućnog broja 11 

  prijedlog za 2019 

96 Sanacija prilaza kućnom broju 10 u Ulici 
Ante Pilepića  

  prijedlog za 2019 

97 Sanacija oštećenja kolnika i rubnjaka 
uključivo postava rukohvata u Ulici Braće 
Bačić kod kućnog broja 28 

  prijedlog za 2019 

98 Postava polegnutih rubnjaka u Ulici Braće 
Bačić kod kućnog broja 26 

  prijedlog za 2019 

99 Uređenje prometne površine u Ulici Braće 
Fućak od kućnog broja 25 prema 
željezničkom prijelazu  

  prijedlog za 2019 

100 Uređenje potpornog zida kod kućnog broja 
25 u Ulici Bože Vidasa  

  prijedlog za 2019 

101 Proširenje prilaznog puta kućnim brojevima 
25 i 27 u Ulici Bože Vidasa  

  prijedlog za 2019 



 

  

102 Sanacija stjenskog pokosa u Ulici Braće 
Bačić sjeverno od kućnih brojeva  9 i 11  

  prijedlog za 2019 

103 Sanacija zida uz stepenice u Ulici Braće 
Bačić kod kućnih brojeva 9 i 11  

  prijedlog za 2019 

104 Hortikulturno uređenje stubišta, okoliša 
stubišta i javnog prolaza u Becićevoj ulici 
kod kućnog broja 5 

  prijedlog za 2019 

105 Sanacija prilaza kućnom broju 5 u Ulici 
Mirka Jengića  

  prijedlog za 2019 

106 Sanacija parkirališta u Ulici Ante Pilepića 
kod kućnog broja 11 

  prijedlog za 2019 

107 Uređenje dječjeg igrališta u Ulici Braće 
Cetine kod kućnog broja 5A  

  prijedlog za 2019 

108 Proširenje javne rasvjete na dječjem 
igralištu u Ulici Mirka Jengića  

  prijedlog za 2019 

109 Izrada tehničke dokumentacije za proširenje 
javne rasvjeta na košarkaškom igralištu u 
Ulici Obitelji Sušanj kod kućnog broja 2 

  prijedlog za 2019 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


