
 

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  ZAMET 
      VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-05/18-01/33  
URBROJ:  2170/01-09-10-20-9 
Rijeka,  24. siječanj 2020. 
  

 

                      GRAD RIJEKA 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
       Direkcija za mjesnu samoupravu 
 
 

IZVIJEŠĆE  O RADU 
VIJEĆA MJESNOG ODBORA 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, djelom ih uvažilo i uneslo u prijedloge 
programa aktivnosti – rada vijeća mjesnog odbora 

 izradilo program rada  vijeća mjesnog odbora 

 izradilo i usvojilo financijski plan  

 
2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci 

 
Sjednice 
Vijeće je održalo 11 sjednica s ukupno 47 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: 
 

 1 sastanak s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav u vezi uređenja spomenika iz Drugog 
svjetskog rata u Ulici Ivana Ćikovića Belog 

 1 sastanak s Odjelom gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
vezano za postavljanje spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata sa 
područja MO Zamet 

 4 sastanka s građanima (dežurstvo predsjednika Vijeća MO) po  pitanjima komunalne 
problematike i ostalim pitanjima iz rada Vijeća MO. 
 
 
 
 
 



 

 

3. Pokrenute inicijative vijeća 
 

 Vijeće je nastavilo sa dežurstvom predsjednika Vijeća MO jednom mjesečno s ciljem bolje 
suradnje i neposredne komunikacije s građanima. 

 Vijeće je nastavilo sa inicijativom za postavljanje spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima 
iz Domovinskog rata sa područja MO Zamet 

 pokrenuta je inicijativa za preregulaciju prometa oko Gradske tržnice Zamet 

 podržana je inicijativa grupe građana i MO Grbci i Gornji Zamet za povratkom prometovanja linija 
gradskog prometa 3 i 3a nekadašnjm trasama i terminima   

 podržan je projekt 2. Gospodarske igre PGŽ u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva 
(za uređenje košarkaškog igrališta u Ulici Obitelji Sušanj 2)  
 

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)  

 Vijeće je podržalo građansku inicijativu Dani kolektivne sadnje drveća pod nazivom „Zasadi drvo 
ne budi panj“ u okviru koje su posađene tri sadnice stabla Sofora.  

 
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

 

 2 akcije besplatnog mjerenja krvnog tlaka i šećera u krvi u suradnji sa Gradskom društvom 
Crvenog križa Rijeka s ukupno 80 građana 

 4 akcije dobrovoljnog darivanja krvi u suradnji sa Aktivom dobrovoljnih davatelja krvi Zamet, 
prikupljeno 75 doza krvi 

 1 akcija „Solidarnost na djelu“ u suradnji sa Gradskom društvom Crvenog križa 

 1 predavanje na temu zdravlja u suradnji sa Društvom tjelesnih invalida Grada Rijeke s ukupno 
20 građana 
 

6. Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor 
 
Vijeće u 2019. godini nije planiralo aktivnosti iz ovog područja. 
 

7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 
 
Vijeće je iz područja kulture tijekom 2019. godine organiziralo slijedeće aktivnosti: 

 Doček za Zametske zvončare i maškare u veljači na Trgu riječkih olimpijaca uz okrepu 

 Glazbeno-scenski nastup članova Kluba starijih osoba Zamet – Proljeće na Zametu 

 1 izložba radova Matice umirovljenika nastalih u kreativnim radionicama Korak po korak – 
Proljeće na Zametu 

 Radionica „Samonavodnjavajuća gredica“ Društva za istraživanje i potporu 

 1 izložba fotografija Rijeka na starim fotografijama – Dani MO Zamet 

 Radionica izrade blagdanskih ukrasa Društva tjelesnih invalida Grada Rijeka – Dani MO Zamet 

 Literarno-glazbena večer Kluba starijih osoba Zamet i njihovih gostiju – Dani MO Zamet 

 Nastup KUD Zametski koren – Dani MO Zamet 

 Predstava Dječjeg vrtića Zamet „Otmica Svetog Nikole“– Dani MO Zamet 

 Predstava Gradskog kazališta lutaka Rijeka „Četiri godišnja doba“ – Doček Nove godine 21.12.-
Dani MO Zamet 
 
U navedenim programskim aktivnostima učestvovalo je preko 600 korisnika programa a 
programske aktivnosti realizirali su: 
Zametski zvončari i maškare 
Klub starijih osoba Zamet 
Matica umirovljenika Rijeka 



 

 

Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeka 
Dječji vrtić Zamet 
Društvo za istraživanje i potporu 
KUD Zametski koren 
Gradsko kazalište lutaka Rijeka 
 

8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 
 
U području sportskih aktivnosti tokom 2019. godine održano je: 
Dani Svetog Vida – sportski susreti mjesnih odbora: 

 U sportskim igrama mjesnih odbora povodom dana Svetog Vida ekipe MO Zamet sudjelovale su 
u boćanju te briškuli i trešeti. 

 Turnir u boćanju i kartanju povodom Dana Domovinske zahvalnosti – sredstva za priznanja-
medalje osiguralo je Vijeće MO, a turniru se odazvalo 10 natjecatelja i 20 gostiju 

 
9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 

 

 Vijeće je povodom obilježavanja Dočeka Svetog Nikole za djecu predškolskog uzrasta s područja 
Zameta organiziralo predstavu u izvedbi odgajateljica Dječjeg vrtića Zamet.  
Za svu djecu su osigurani slatki poklon paketi (100 paketa)koje su primili nakon održanog  
programa. 

 Doček Djeda Mraza uz predstavu Gradskog kazališta lutaka „Četiri godišnja doba“ namijenjeno 
djeci predškolskog uzrasta sa područja Zameta (prikazano u programu Dani MO) 
 
Programu je prisustvovalo 170 korisnika.  
 

10. Ostvarene programske aktivnosti po nazivima programa 
 

Program rada VMO Zamet realiziran je kroz slijedeće programske aktivnosti: 
 

1. Program zdravstva i socijalne skrbi 
2. Proljeće na Zametu 
3. Dani MO Zamet 
4. Redovna aktivnost Vijeća MO 

 
 
PROLJEĆE NA ZAMETU 
Program Proljeće na Zametu održan je od 21. do 24. svibnja kroz slijedeće aktivnosti: 

 Predavanje i radionica „Samonavodnjavajuća gredica“ u suradnji sa Društvom za istraživanje i 
potporu“ 

 Mjerenje tlaka i razine šećera u krvi u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka  

 Program Kluba starijih osoba Zamet (glazbeno scenski) 

 Izložba radova Simfonija boja nastalih u radionicama Korak po korak Matice umirovljenika Rijeka 
 

Ukupan broj korisnika programa je oko 180 građana.  
  
U programu Proljeće na Zametu, ove godine nije organizirano natjecanje u boćanju i kartanju zbog 
nedovoljnog broja prijavljenih građana. 
 
Za realizaciju programske aktivnosti Proljeće na Zametu utrošeno je ukupno: 1.497,28 kn.    

   
Izdaci iz općih prihoda: 
129001 programska aktivnost MO 
Naknada za predavanje i radionicu:                                   500,00 kn 
reprezentacija:                                                                    997,28 kn 
Ukupno:                                                                            1.497,28 kn 



 

 

DANI MO ZAMET 
Vijeće MO Zamet već tradicionalno organizira obilježavanje Dana MO Zamet u mjesecu prosincu. 
Dani su obilježeni slijedećim aktivnostima: 

 Održano je mjerenje tlaka i šećera u krvi u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa u Rijeci 

 Otvorena je  izložba fotografija „Rijeka na starim fotografijama“ u prostorijama MO Zamet   

 Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke održalo je radionicu izrade blagdanskih ukrasa u svojim 
prostorijama 

 Održana je literarno-glazbena večer Kluba starijih osoba Zamet i njihovih gostiju u prostorijama 
MO Zamet 

 Dočekan je Sveti Nikola uz predstavu Dječjeg vrtića Zamet „Otmica Svetog Nikole“ koji je 
podijelio slatke paketiće predškolskoj djeci sa područja MO Zamet 

 Nastupilo je KUD Zametski koren na svečanoj sjednici MO Zamet 

 Predstava Gradskog kazališta lutaka Rijeka „Četiri godišnja doba“ – u sklopu organizacije 
programa Doček Nove godine 21.12., u suradnji sa Košarkaškim klubom Zamet 

 Glazbeno-ugostiteljski dio programa za Doček Nove godine 21.12. u suradnji sa Košarkaškim 
klubom Zamet 

Za sve građane i sudionike programa te volontere, tijekom svih aktivnosti upriličeno je druženje uz 
zakusku. 
Ukupan broj sudionika programa: oko 400 sudionika. 
 
Za realizaciju programske aktivnosti Dani MO Zamet utrošeno  je  ukupno: 15.973,23 kn  

 
Izdaci iz općih prihoda: 
129001 programska aktivnost MO 
Predstava „četiri godišnja doba“GKL                             3.000,00 kn 
Slatki poklon paketi                                                        3.473,75 kn 
Umjetničko oblikovanje zvuka                                        5.000,00 kn 
Izrada fotografija i opremanje izložbe                            1.000,00 kn 
Nastup KUD Zametski koren                                         2.500,00 kn 
Reprezentacija (svečana sjednica)                                   999,48 kn                                                                                                     
Ukupno:                                                                       15.973,23 kn 
 
 
REDOVNA AKTIVNOST  VIJEĆA  MO 
 
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno  je  ukupno: 1.092,87 kn 
 
Izdaci iz općih prihoda: 
129001 - redovna aktivnost vijeća  MO 
reprezentacija                                                                854,37 kn 
ostali nespomenuti rashodi                                              238,50 kn 
Ukupno                                                                          1.092,87 kn 
 

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

Rashodi po programskim aktivnostima: 
 
Proljeće na Zametu    1.497,28 kn 
Dani MO Zamet                 15.973,23 kn 

       Redovna aktivnost Vijeća MO   1.092,87 kn 
Ukupno:              18.563,38 kn  
Računalne usluge        437,50 kn 
Ukupno:               19.000,88 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 Zamet, kao i iznos od 62,50 kn za podmirenje računalnih 
usluga FINA-e za 2019. godinu. 
  
Vijeće MO je na 11. sjednici, održanoj 30.prosinca 2019. godine zaključkom usvojilo odustajanje od 
programske aktivnosti Kreativne radionice iz organizacijskih razloga s obzirom na nedovoljan interes 
građanstva.  
 
 
   PLAN PRIHODA: 
 

OPĆI PRIHODI:         
1. Programske aktivnosti MO 129001      23.100,00 kn 
 

       
UKUPNO PRIHODI:                                                               23.100,00 kn 
 
 

RASHODI OSTVARENJE: 
 
OPĆI RASHODI:         

1. Programska aktivnost MO 129001         19.000,88 kn    
        
 
UKUPNO RASHODI:                                                              19.000,88 kn 

 
 

 
 
 

Predsjednik Vijeća MO Zamet: 
            Srđan Srdoč 


