
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  ZAMET 
       VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/33 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-12 
Rijeka,  11. lipnja 2019. 
    
 
                               

ZAPISNIK 
SA 6. SJEDNICE VMO 

 
6. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 11. lipnja  2019. godine  s početkom u 19,00 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 
- Alenka Srdoč, članica VMO 
- Dražen Kalanj,referent za mjesnu samoupravu, tajnik VMO 
 

Sjednici nisu bili nazočni:   
      - Nikica Lenac, član 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.  
 
Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Zamet od 24.04.2019.godine 

- U Zapisnik sa 4. Sjednice pod točkom 1. Dodaje se podtočka 1.2 koja glasi 
„1.2 

- Da se u prioritete obavezno prijavi i dva prioriteta koji su zaostali od prethodnog saziva 
Postavljanje ploče za poginule branitelje u domovinskom ratu 
Uređenje stepenica ko vrtića, ul. Ivana Ćikovića 

- Nadalje zatražiti će se mišljenje za postavljanje pješačkog prijelaza na zapadnom izlazu i 
SD Zamet ul.Braće Monjac, a prema školi i dvorani gdje djeca svakodnevno izlaze direktno 
s vrata na ulicu.  

- Potom će se zatražit redovno čišćenje prolaza ispod Ljekarne ul- Ivana Ćikovića, okomito 
dolje prema vrtiću i makrocentru 

- Kao i očitovanje ako postoji ikakva zabrana ili ograničenje prometovanja teških vozila, 
šlepera na dionici ulice Ivana Ćikovića 

- U hortikulturalne prioritete predlaže se uvrstiti sadnja novih drveća, a pogotovo 
popunjavanje postojećih drvoreda u ul. Bože Vidasa, Braće Bačić i sl., po mogućnosti 
domaćim sortama“ 
 
Tako dopunjeni Zapisnik sa 4. Sjednice Vijeća Mjesnog odbora Zamet od 24.04.2019. 
godine, jednoglasno je usvojen. 
 

Usvajanje Zapisnika sa 5. Sjednice Vijeća Mjesnog odbora Zamet od 13. svibnja 2019.godine 
- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
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Potom je Predsjednik vijeća predložio slijedeći:   
DNEVNI RED 

1. Turnir u boćanju i kartanju – 15. lipnja 2019. 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1 
Predsjednik vijeća utvrdio je da se za planirani turnir u boćanju i kartanju koji bi se trebao održati u 
subotu 15. lipnja prijavilo do sada samo dva para za boćanje dok se za kartanje nije prijavio nitko 
iako su članovi vijeća na razne strane odaslali pozive i obavijesti o namjeravanom turniru. 
G. Dugić smatra da ukoliko se do sada nije prijavilo dovoljno zainteresiranih za navedene turnire, 
iste nije niti moguće održati pa predlaže da se od istih za ovu godinu odustane. 
G. Prtenjača smatra da se u ovakvoj situaciji sa nedovoljnim brojem prijavljenih natjecatelja turnir 
niti tehnički ne može odraditi.   
 
Vijeće je nakon kraće rasprave donijelo slijedeći 
 
ZAKLJUČAK 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet odustaje od turnira u boćanju i kartanju koji je sastavni dio programa 
Proljeće na Zametu zbog nemogućnosti finaliziranja istog iz tehničkih razloga s obzirom na 
pomanjkanje interesa građanstva. 
 
AD 2 
Predsjednik odbora utvrdio je kako su se radi kvalitetnijeg rada na rješavanju otvorenih pitanja te  
uključivanja volontera zainteresiranih za rad u mjesnom odboru na prošloj sjednici osnovali 
pododbori i to za komunalnu problematiku, sport, brigu o djeci i starijima te pododbor za zdravstvo. 
 
G. Prtenjača ističe kako bi bilo svrhovito da članovi Vijeća učestvuju u radu pododbora te da u 
svakom pododboru bude aktivno prisustvo jednog do dvoje vijećnika radi organizacije i 
usmjeravanja rada isto kao i radi koordinacije sa radom Vijeća.  
 
Vijeće je, suglasno sa navedenim prijedlogom, donijelo 
 
ZAKLJUČAK 
Od članova Vijeća u rad pododbora uključuju se kako slijedi: 
-komunalni pododbor: Alenka Srdoč i Ivica Prtenjača  
-pododbor za sport: Vojmir Turak 
-pododbor za brigu o djeci i starijima: Milorad Sumrak 
-pododbor za zdravstvo: Željko Dugić 
 
Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne kako su prijedlozi komunalnih prioriteta za 2020.godinu 
odaslani nadležnim gradskim službama na obradu. Također je upoznao vijećnike sa aktivnostima 
koje su vezane za izvođenje radova na dječjem igralištu istočno od zgrade Zametska 86 koji su u 
završnoj fazi. Dodatno se zatražilo od nadležnih službi postavljanje znaka zabrane dovođenja pasa 
na igralište kao i uređenje oborinske odvodnje na sjeveroistočnom ulazu na igralište dok se od 
HEP-a zatražilo saniranje dotrajalog drvenog sidrenog stupa za električnu instalaciju na  sjevernoj 
strani igrališta. 
Potom je izvijestio vijećnike kako je prispjelo odobrenje OGU za komunalni sustav s kojim se 
odobrava Rijeka promet d.d. uređenje prometa iscrtavanjem novog pješačkog prijelaza u Ulici 
Bože Vidasa kod sportske dvorane Centar Zamet. U nastavku na navedeno od strane Rijeka 
promet d.d. zaprimljen je mail za prijedlogom odgode izvođenja radova radi prikupljanja dodatnih 
sredstava iz ostatka planirano-ugovoreno kako bi se radovi realizirali. Naime, kako je pozicija 
planiranog pješačkog prijelaza određena na dijelu ulice na kojem je i zeleni pojas te kako je prostor 
između postojećeg nogostupa i kolnika potrebno asfaltirati a inicijalni troškovnik nije planirao 
radove asfaltiranja, početno predviđena sredstva nisu dovoljna za realizaciju ukupnih radova te je 
potrebno sačekati prikupljanje dodatnih sredstava. 
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U odnosu na utrošak preostalih sredstava nakon realizacije plana prioriteta MO Zamet za 2018.  
Godinu, a koji se utrošak odnosi na zahvat  sanacije dijela kolnika u ul. Bože Vidasa od kbr. 10 do 
spoja sa ul. I.Ć. Belog ), preostao je daljnji iznos od  32.484,81 kn uključivo PDV te je dan prijedlog 
nove pozicije za utrošak navedenih sredstava i to dodatni radovi na sanaciji dijela kolnika ul. B. 
Vidasa  od kbr. 10  do spoja sa ul. I.Ć.Belog. 
Predsjednik je upoznao Vijeće da je nadležnim službama upućen zahtjev za deratizaciju i saniranje 
prostora uz stanicu javnog gradskog prijevoza u Ulici Braće Monjac (križanje sa Zametskom 
ulicom) te zahtjev HEP-u i Rijeka promet d.d. radi sanacije zida i nepoželjne vegetacije u Ulici 
Berte Jardas kod kbr. 8. 
  
Tajnik je upoznao članove Vijeća da su zaprimljeni zahtjevi građana i to: 
-zahtjev za mišljenjem o produženju rada caffe bara Skipper 
-zahtjev za čišćenjem igrališta kod zgrade Ivana Lenca 28 od gđe Mire Vlačić 
-zahtjev za sanaciju stupića na prilazu zgrade Petra Jurčića 6 od gđe. Davorke Tus 
-zahtjev za postavu znaka zabrane parkiranja prilazu zgrade Ludvetov breg 20 od g. Boris Merle 
-zahtjev za čišćenjem parkinga Ludvetov breg 16 i 18 od strane g.Zubović Jadranka 
-zahtjev za čišćenjem prolaza uz zgradu Becićeva 5 od gđe. Olga Nova 
-zahtjev za invalidsko parkirno mjesto uz zgradu Bože Vidasa 15 od gđe Radinović Anđele. 
 
Vijeće je donijelo 
 
ZAKLJUČAK: 
Vijeće MO Zamet prihvaća na znanje navedene informacije. 
 
 
AD 3 
G. Pretnjača ističe kako se i ove godine kao i prošlih na jogu Staro selo održava turnir u boćanju 
povodom Dana domovinske zahvalnosti te je do sada Vijeće doniralo za tu prigodu iz sredstava za 
svoj rad određeni iznos za nabavu prigodnih priznanja najuspješnijim natjecateljima pa stoga 
predlaže da se tako učini i ove godine. 
Vijeće MO Zamet donosi 
 
ZAKLJUČAK:  
Vijeće MO Zamet će iz sredstava za rad vijeća za turnir u boćanju povodom Dana domovinske 
zahvalnosti nabaviti prigodna priznanja - medalje za najuspješnije natjecatelje u iznosu do 300,00 
kuna. 
 
 

Sjednica je završila u  21 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 

Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu Predsjednik VMO Zamet: 

  Dražen Kalanj                                                                                     Srđan Srdoč 
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