
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  ZAMET 
       VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/33 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-2 
Rijeka,  24. siječnja 2019. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 1. SJEDNICE VMO 

 
1. sjednica VMO Zamet, održana je u četvrtak 24. siječnja  2019. godine  s početkom u 19,00 sati 
u prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Alenka Srdoč, članica Vijeća  
- Milorad Sumrak, član Vijeća 
- Željko Dugić, član Vijeća 

      - Srđan Srdoč, predsjednik VMO 
- Ivica Prtenjača, član Vijeća 
- Vojmir Turak, zamjenik predsjednika Vijeća                  
- Dražen Kalanj, tajnik Vijeća 
 

Sjednici nisu bili nazočni:    
      - Nikica Lenac, član Vijeća 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Srđan Srdoč i pozdravio nazočne te utvrdio da je vijećnicima 
dostavljen Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnog odbora Zamet pa je upitao nazočne 
vijećnike da li imaju primjerdbi na tekst. S obzirom da primjerdbi nije bilo donijeta je slijedeća 
 
ODLUKA: 
Usvaja se Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Vijeća MO Zamet.  
 
Potom je Predsjednik vijeća predložio slijedeći:   
 
DNEVNI RED  

1. Svečana prisega novog člana Vijeća Mjesnog odbora Zamet, 

2. Usvajanje poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Zamet, 
3. Usvajanje pravila Mjesnog odbora Zamet, 
4. Usvajanje pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnoga 
    odbora, 
5. Financijski plan i Program rada za 2019. godinu 
6. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete za 2019. godinu  u MO Zamet, 
7. Izviješće o radu za 2018.godinu 
8. Komunalna problematika  
9. Razno: informacije i zamolbe građana 

 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
AD 1 
 
Predsjednik vijeća utvrdio je da je gđa. Ivona Milinović svoj mandat u Vijeću MO Zamet stavila u 
mirovanje te se o tome i pismeno očitovala dok je stranka HDZ pismeno izvijestila kako će umjesto 
gđe Milinović u Vijeće MO Zamet ući Željko Dugić kandidat sa iste kandidacijske liste HDZ-a na 
izborima za Vijeće MO Zamet. 
 



 

  

Predsjednik vijeća je stoga pozvao g. Dugića na davanje svečane prisege te istom pročitao tekst 
prisege nakon čega je g. Dugić rekao prisežem i potpisao tekst prisege. 
 
 
 
AD 2 
Predsjednik vijeća izvijestio je prisutne da je potrebno donijeti odluku o usvajanju dokumenata na 
osnovu kojih se bazira rad Vijeća. Tako je potrebno donijeti Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora 
Zamet.  
Bez rasprave donesena je jednoglasno sljedeća 
ODLUKA: 

 Usvaja se Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Zamet 
 
 
 
AD 3 
Predsjednik vijeća izvijestio da je potrebno donijeti odluku o Pravilima Mjesnog odbora Zamet. 
Jednoglasno je donesena  
ODLUKA: 

 Usvajaju se Pravila Mjesnog odbora Zamet 
 
 
 
AD 4 
Predsjednik vijeća izvijestio da je potrebno donijeti odluku o Pravilniku o nagrađivanju fizičkih i 
pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnoga odbora. Jednoglasno je donijeta  
ODLUKA: 

 Usvaja se Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju 
mjesnoga odbora Zamet 

 
 
AD 5 
Financijski plan i program rada obrazložio je Predsjednik vijeća te napomenuo kako je isti izradio 
predhodni saziv vijeća s obzirom da se u sklopu godišnjeg ciklusa rada programi i financijski plan 
utvrđuju do rujna tekuće godine za slijedeću godinu. 
 
G. Prtenjača, predsjednik Vijeća u predhodnom sazivu, ukratko je obrazložio predložene programe 
te financijske pokazatelje istih, napomenuvši da se radi o kreativnim radionicama, proljeću na 
Zametu, Danima MO sa aktivnostima „Ususret Blagdanima“, te aktivnostima iz područja zdravstva i 
socijalne skrbi. Napominje kako se početkom mjeseca veljače organizira doček Zametskih 
maškara i zvončara te u tu svrhu Vijeće organizira mali domjenak ispred Centra Zamet i prostorija 
MO. 
 
G. Turak se nadovezuje na navedeno i obavještava Vijeće kako će ove godine Zametske maškare 
i zvončari pohoditi Centar Zamet u subotu 9. veljače između 17,00 i 18,00 sati. 
 
Nakon rasprave donesena je jednoglasno sljedeća  
 
ODLUKA: 
Vijeće MO Zamet usvaja Financijski plan i Program rada za 2019. godinu. 
 
Također Vijeće je jednoglasno donijelo 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Zamet za doček Zametskih maškara i zvončara pripremit će okrepu u iznosu do 400,00 
kn  iz sredstava s pozicije reprezentacije za rad VMO. 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
AD 6  
Predsjednik vijeća utvrđuje da je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete za 2019. 
godinu na području mjesnih odbora Grada Rijeke, pa tako i za MO Zamet, donijet na sjednici 
Gradskog vijeća od 18.12.2018. te da je i taj plan zbog godišnjeg ciklusa rada donijet od strane 
predhodnog saziva Vijeća. 
 
G.Prtenjača obrazlaže da  komunalna komisija, predhodnog saziva Vijeća, u konačnici predložila 
42 prioriteta od ukupno prijavljena 122 pri tome se koristeći obrazloženjima i informacijama 
stručnih službi Grada, koje su sve predložene zahtjeve, prvotno, obradili prema vrsti i nadležnosti 
zahvata i to Energo, Rijeka promet i Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti.  
 
Nakon rasprave donesena je jednoglasno sljedeća  
ODLUKA: 
Vijeće MO Zamet usvaja Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete MO Zamet za 2019. 
godinu. 
 
 
AD 7 
Predsjednik vijeća s obzirom da se Izviješće o radu za 2018.godinu odnosi na period predhodnog 
saziva ovog vijeća, poziva g. Prtenjaču na kratko obrazloženje. 
 
G. Prtenjača je istakao da je Izvješće sastavljeno na temelju realiziranih aktivnosti vijeća, prema 
vrstama programa, te financijsko izvješće. Sve programske aktivnosti vijeća realizirane su do 
konca godine prema Planu. Osim toga Vijeće je tijekom godine realiziralo programe sporta i kulture  
temeljem odluka donesenih na sjednicama Vijeća. 
Napomenuo je organiziranje Dežurstva predsjednika vijeća jednom mjesečno kada su u određeno 
vrijeme građani mogli doći u prostorije MO te iznijeti svoje zahtjeve i zamolbe. 
 
Vijeću je predočen prikaz prijava oštećenja komune infrastrukture i  pregled prijava i otklanjanja 
komunalnog nereda u 2018. godini, te prikaz korisnika prostorija mjesne samouprave.  
 
Rasprave nije bilo s obzirom da su se aktivnosti odvijale u skladu s planom, pa je jednoglasno 
donesena: 
 
ODLUKU:  
Vijeće MO Zamet usvaja Izvješće o radu i posebni dio konsolidiranog proračuna za 2018. g.  
 
 
AD 8 
Predsjednik vijeća otvarajući ovu točku dnevnog reda, izvijestio je da je OGU za komunalni sustav 
zatražio od Vijeća dostavu zamjenskih zahvata pri izvođenju komunalnih prioriteta koji su u 
nadležnosti ZKD ili suglasnost za preusmjeravanje sredstava za komunalne prioritete iz 2017. i 
2018. godine unutar postojećih s obzirom da se preostala sredstva u iznosima od 20.000,00 kuna 
iz 2017. i 100.000,00 kuna iz 2018. trebaju hitno realizirati.  
 
Napominje kako je prijedlog ZKD da se sredstva, iz 2017., u iznosu od 20.000,00 kuna iskoriste za 
dodatno opremanje dječjeg igrališta Petra Jurčića 6 ili u hortikulturu dok bi se iznos sredstava iz 
2018. od 100.000,00 kuna upotrijebio za postavu kombinirane sprave na dječje igralište u 
Zametskoj ulici istočno od broja 86. S druge strane, sredstva namijenjena tim zahvatima 
prerasporedila bi se na nove željene zahvate u nadležnosti ZKD ili bi se prerasporedila unutar već 
postojećih zahvata za 2019.godinu. 
 
G. Prtenjača, objašnjavajući kronologiju cijelog predmeta, napominje kako je predhodni saziv 
Vijeća na svojoj sjednici od 05.10.2018. godine donio odluku da se preostala sredstva za male 
komunalne zahvate za 2017. godinu u iznosu od 20.000,00 kn utroše na sanaciju stepenica u Ulici 



 

  

Ivana Ćikovića Belog kod kbr 9 i prema Bože Vidasa 12a (vrtić) te da se preostala sredstva iz 
prioriteta malih komunalnih zahvata za 2018. godinu u iznosu od 100.000,00 kn utroše za 
realizaciju obilježja - spomenika poginulim Hrvatskim braniteljima s područja MO Zamet. Smatra da 
svakako treba ostati pri toj odluci te i dalje inzistirati na njihovoj realizaciji, pogotovo obilježja - 
spomenika poginulim Hrvatskim braniteljima s područja MO Zamet bez obzira što iz ZKD navode 
kako realizacija istog nije u njihovoj nadležnosti već nadležnosti Odjela gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 
Smatra također da to što navedeni gradski odjel postupak prihvaćanja prijedloga, određivanja 
lokacije i izgleda obilježja još nije okončao ne znači da treba od prijedloga odustati već ga i dalje 
promicati i nastojati realizirati. 
 
Predsjednik vijeća, ne dovodeći u pitanje potrebu za obilježjem – spomenikom poginulim 
Hrvatskim braniteljima s područja MO Zamet, smatra svrhovitim svaki prijedlog za unapređenje 
komunalne infrastrukture te stavlja na glasovanje prijedlog Odijela gradske uprave za komunalni 
sustav, Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti o raspodjeli preostalih a neutrošenih sredstava 
iz 2017. i 2018. godine kako je naprijed navedeno i poziva članove Vijeća da glasuju o prijedlogu. 
Nakon završetka glasovanja za prijedlog glasovao je 1 član Vijeća dok je 5 članova vijeća bila 
protiv prijedloga.    
Predsjednik utvrđuje da prijedlog Odijela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije zajedničke 
komunalne djelatnosti o raspodjeli preostalih a neutrošenih sredstava iz 2017. i 2018. godine 
većinom nazočnih članova Vijeća, nije prihvaćen. 
 
Stoga, vijeće donosi  
 
ODLUKU 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet potvrđuje Odluku sa 42. sjednice održane 05.10.2018.godine s 
kojom se određuje:  
da se preostala sredstva za male komunalne zahvate za 2017. godinu u iznosu od 20.000,00 kn 
utroše na sanaciju stepenica u Ulici Ivana Ćikovića Belog kod kbr 9 i prema Bože Vidasa 12a 
(vrtić) te 
da se preostala sredstva iz prioriteta malih komunalnih zahvata za 2018. godinu u iznosu od 
100.000,00 kn utroše za realizaciju obilježja - spomenika poginulim Hrvatskim braniteljima s 
područja MO Zamet obilježja - spomenika poginulim Hrvatskim braniteljima s područja MO Zamet. 
 
Nazočni članovi Vijeća suglasni su da treba i dalje uložiti napore ka realizaciji obilježja - spomenika 
poginulim Hrvatskim braniteljima s područja MO Zamet te uputiti požurnice na sve adrese 
uključene u ovaj projekt kako bi se otklonili eventualni zastoji i potakla skora realizacija. 
 
AD 9   
Vijeće MO Zamet je raspravljalo o prigovorima koje upućuju građani s obzirom na novo 
prometovanje linija javnog gradskog prijevoza 3 i 3a. 
Nakon rasprave donesen je jednoglasno   
 
Zaključak: 
Vijeće će napraviti reagiranje prema gradskom prijevozniku KD Autotrolej radi omogućavanja bolje 
povezanosti građana sa područja mjesnih odbora Zamet i Gornji Zamet kako međusobno tako i sa 
centrom grada. 
U tom smjeru inicirati će se zajedničke aktivnosti sa MO Gornji Zamet.  
 

Sjednica je završila u  21 sat. 
Ovaj se zapisnik sastoji od  četiri (4) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

  Dražen Kalanj                                                                             Srđan Srdoč 
 



 

  

 

 
                                                      

  


