
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  ZAMET 
       VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/33 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-16 
Rijeka,  11. rujna 2019. 
    
 
                               

ZAPISNIK 
SA 8. SJEDNICE VMO 

 
8. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu 11. rujna  2019. godine  s početkom u 19,30 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 
- Nikica Lenac, član VMO 
- Dražen Kalanj,referent za mjesnu samoupravu, tajnik VMO 
 

Sjednici nisu bili nazočni:   
       
 
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 7. Sjednice Vijeća Mjesnog odbora Zamet od 16. srpnja 2019.godine 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
 
Potom je Predsjednik vijeća predložio slijedeći:   
 
DNEVNI RED 

1. Uređenje spomenika iz 2. Svjetskog rata u Ulici Ivana Ćikovića Belog 
2. Informacija o postavi Spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata 

sa područja MO Zamet 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

 
AD 1 
Predsjednik VMO informirao je vijećnike o razgovoru sa pročelnicom OGU za komunalni sustav o 
inicijativi za uređenje Spomenika palim borcima iz NOB-a u Ulici Ivana Ćikovića Belog i 
mogućnostima za njegovu sanaciju. Zajedničkim sudjelovanjem i udruživanjem sredstava OGU za 
komunalni sustav i sredstava na koja može računati MO prilikom svog rada, moguće bi bilo 
financirati navedenu inicijativu. Sredstva sa kojima može raspolagati MO u iznosu od 10.000,00 do 
20.000,00 kuna upotrijebila bi se za pripremne radnje i čišćenje spomenika a sredstva OGU za 
komunalni sustav za obnovu strukture i okoliša spomenika. 
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G.Prtenjača napominje kako je potrebno osigurati i sredstva sa strane MO kako bi se mogli 
financirati pripremni radovi. 
 
Predsjednik VMO podsjeća kako je na raspolaganju iznos od 100.000,00 kn koji je preostao od 
komunalnih prioriteta iz 2018.godine tako da se iz istih može financirati pripremne radove te 
radove čišćenja spomenika. 
 
G. Dugić i Gđa. Srdoč napominji da ovakvu inicijativu mogu podržati samo uz uvjet da se utrošeni 
iznos za radove oko spomenika Palim borcima iz 2.sv. rata, povrati MO kroz radove na 
komunalnim prioritetima slijedeće godine te o navedenom traže pismeno očitovanje nadležnog 
odjela gradske uprave. 
 
Temeljem rasprave donijet je slijedeći: 
 
ZAKLJUČAK 
Nadležnom odjelu gradske uprave za komunalni sustav uputiti će se dopis sadržaja kako slijedi: 
 
                      Povodom obilježavanja 75. godina od završetka 2. Svjetskog rata, Vijeće Mjesnog 
odbora Zamet predlaže obnovu Spomenika palim borcima iz NOB-a u Ulici Ivana Ćikovića Belog 
od strane Odjela gradske uprave za komunalni sustav te ističemo kako smo voljni sudjelovati u 
troškovima pripremnih radova, čišćenja i pranja spomenika radi utvrđenja razine njegova oštećenja 
te predlažemo da Grad Rijeka financira preostali iznos budućih troškova koji će se ustanoviti pri 
projektiranju obnove. 
 
                       Molimo da nas se obavijesti koliko će stajati obnova kako bi mogli sudjelovati sa 
neutrošenim sredstvima komunalnih prioriteta za 2018. godinu u iznosu od 10.000,00 do 
20.000,00 kuna ovisno o ponudi izvođača. 
 
                      Također ističemo kako je neophodno potrebno razmotriti mogućnost povrata ovako 
utrošenih sredstava (u naknadno utvrđenom iznosu) putem korekcije proračuna malih komunalnih 
akcija u 2020. godini na prostoru ovog mjesnog odbora 
 
 
AD 2 
Predsjednik VMO prelazeći na ovu točku dnevnog reda napominje kako je za 19.09.2019.godine 
(četvrtak) zakazan sastanak kod Pročelnika OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem u vezi postave spomen ploče. 
 
Temeljem rasprave donijet je 
 
ZAKLJUČAK 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet mišljenja je da je svakako potrebno nastaviti sa inicijativom za 
postavljanje Spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata sa područja MO 
Zamet te ukoliko postoje dvojbe oko imena i prezimena branitelja moguće je postaviti spomen 
obilježje na način da se imena ne spominju već da se na sveobuhvatan način oda počast 
hrvatskom braniteljima iz Domovinskog rata.  
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AD 3 
 
Tajnik VMO je upoznao članove Vijeća da su zaprimljeni zahtjevi građana i to: 
-zahtjev za sanaciju pristupnih puteva zgrade B.Vidasa 15 od gđe Rušinović  
-zahtjev za uređenjem igrala za djecu na igralištu u Ulici Braće Bačić 32 
-anonimni zahtjev za uređenje parkiranja u Ulici Obitelji Sušanj 
 
Temeljem rasprave Vijeće je donijelo slijedeći: 
 
ZAKLJUČAK 
Vijeće MO Zamet prihvaća na znanje navedene informacije o zahtjevima građana. 
Vijeće MO Zamet smatra da svaki zahtjev mora biti potpisan i identificiran kako bi se po istom 
moglo postupati što nije slučaj sa  zahtjevom za uređenje parkiranja u Ulici Obitelji Sušanj. 
Zahtjev za sanacijom pristupnih puteva zgrade Bože Vidasa 15 bio je postavljen kao prijedlog 
komunalnih prioriteta za 2018. i 2019. godinu te je vraćen sa obrade nadležnih službi uz 
napomenu  kako zemljište nije u vlasništvu Grada Rijeke.  
Zahtjev za uređenjem igrala za djecu u Ulici Braće Bačić 32 proslijediti će se nadležnoj službi radi 
sanaciju oštećenja kroz redovno održavanje.  
 
 
AD 4 
Predsjednik VMO upoznao je članove Vijeća sa prezentacijom na temu odlaganja otpada u 
organizaciji Društva tjelesnih invalida Grada Rijeke uz stručno predavanje mr.sc. Marine 
Pavlić,dipl.ing. koja će se održati u prostorijama MO Zamet u četvrtak, 19.09.2019. godine sa 
početkom u 11,00 sati. 
Također, izvijestio je vijećnike kako je Košarkaški klub Zamet Rijeka pismenim je putem zatražio 
suglasnost i pomoć u organizaciji programa Advent na Zametu 2019.godine. 
 
Temeljem rasprave Vijeće je donijelo slijedeći: 
 
ZAKLJUČAK 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet suglasno sa predloženim programom Advent na Zametu te podupire 
aktivnosti oko njegove organizacije i provođenja. 
 

Sjednica je završila u  20 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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