
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  ZAMET 
       VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/33 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-4 
Rijeka,  27. veljače 2019. 
    
 
                               

ZAPISNIK 
SA 2. SJEDNICE VMO 

 
2. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu 27. veljače  2019. godine  s početkom u 18,00 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 
- Vojmir Turak, zamjenik predsjednika Vijeća                  
- Dražen Kalanj, tajnik Vijeća 
 

Sjednici nisu bili nazočni:    
      - Nikica Lenac, član Vijeća 
      - Ivica Prtenjača, član Vijeća 
 
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.  
 
Potom je Predsjednik vijeća predložio slijedeći:   
 
 
DNEVNI RED 
      1.  Verifikacija zapisnika sa 1. Sjednice 

2. Raspored ostatka sredstava iz 2017. godine iz nadležnosti Zajedničke komunalne 
Djelatnosti, Odjela gradske uprave za komunalni sustav 

3. Raspored ostatka sredstava iz 2018. godine iz nadležnosti Rijeka prometa d.d. 
4. Komunalna problematika 
5. Razno: informacije i zamolbe građana 

 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
AD 1 
 
Predsjednik vijeća utvrdio je da je vijećnicima dostavljen Zapisnik sa 1. sjednice Vijeća Mjesnog 
odbora Zamet pa je upitao nazočne vijećnike da li imaju primjerdbi na tekst. S obzirom da 
primjerdbi nije bilo donijet je slijedeći 
 
ZAKLJUČAK: 
Usvaja se Zapisnik sa 1. sjednice Vijeća MO Zamet.  
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AD 2 
Predsjednik vijeća izvijestio je prisutne da je potrebno donijeti odluku o rasporedu ostatka 
sredstava iz 2017. godine iz nadležnosti Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav u iznosu od 20.000,00 kn. Prijedlog nadležne službe je da se 
izvrši hortikulturno uređenje u ulici Braće Bačić. 
Nakon kraće rasprave donesen je jednoglasno sljedeći 
ZAKLJUČAK: 

 Usvaja se prijedlog Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, Odjela gradske uprave 
za komunalni sustav da se iznos od 20.000,00 kn što čini ostatak sredstava iz 
2017.godine rasporedi na hortikulturno uređenje u ulici Braće Bačić. 

 
 
AD 3 
Predsjednik vijeća izvijestio da je potrebno donijeti odluku o raspored ostatka sredstava iz 2018. 
godine iz nadležnosti Rijeka prometa d.d.u iznosu od 129.531,15 kuna. Pri tome je izvijestio Vijeće 
da će se radovi na sanaciji stepeništa u Ulici Ivana ćikovića Belog kod kbr 9 i prema Ulici Bože 
Vidasa 12a (vrtić) moći izvršiti iz redovnog održavanja službe Rijeka prometa d.d., što je utvrđeno 
temeljem razgovora sa nadležnima u navedenom trgovačkom društvu. 
Vijeće je donijelo slijedeći  
ZAKLJUČAK: 

 Ostatak sredstava iz 2018. godine iz nadležnosti Rijeka prometa d.d.u iznosu od 
129.531,15 kuna utrošiti će se na sanaciju ceste od Bože Vidasa 10 prema Sportskom 
društvu Zamet (pravac jug-sjever) te od Sportskog društva Zamet prema Bože Vidasa 6 
(pravac sjever-jug) 

 Sanacija stepeništa u Ulici Ivana Ćikovića Belog kod kbr 9 i prema Ulici Bože Vidasa 
12a (vrtić) izvršiti će se iz redovnog održavanja službe Rijeka prometa d.d. 

 
 
AD 4 
Predsjednik vijeća izvijestio je Vijeće da su poslani dopisi i to: OGU za urbanizam radi nastavka 
aktivnosti za postavljanjem Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata sa 
područja MO Zamet, potom Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti, Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav radi upute o načinu realizacije neutrošenih sredstava preostalih iz komunalnih 
prioriteta te dopis Autotrolej doo u vezi inicijative grupe građana oko preusmjeravanja linije 3 i 
nastojanja susjednih MO, Grbci i Gornji Zamet, na povratku prometovanja linije 3 i 3a nekadašnjim 
trasama i terminima. 
 
U raspravi su vijećnici izrazili suglasnost da se nastavi sa aktivnostima radi postavljanja 
Spomenika  poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata sa područja MO Zamet kao i da 
se izvrši uvid u arhivu MO radi upoznavanja sa dosadašnjim tijekom aktivnosti na navedenu temu. 
 
Vijeće je raspravilo potrebu da se ispita situacija sa vlasništvom oko prostora stepenica prema 
Lidlu kako bi se isti primjereno uredio, potom da se predloži natkrivanje autobusnog stajališta kod 
objekta Topola u Zametskoj ulici, uređenje nekadašnjeg okretišta linije gradskog prijevoza broj 2 te 
uklanjanja montažnog objekta koji je već duže vrijeme napušten (Minimarkt) kao i popravak 
oštećenih ploča na parteru Trga riječkih olimpijaca. 
 
ZAKLJUČAK 
                     Nastaviti će se sa aktivnostima radi postavljanja Spomenika  poginulim hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata sa područja MO Zamet. 
                    Uputiti će se dopisi nadležnim službama radi: 
                    -uređenja prostora stepenica prema Lidlu   
                     -natkrivanje autobusnog stajališta kod objekta Topola u Zametskoj ulici,  
                     -uređenja nekadašnjeg okretišta linije gradskog prijevoza broj 2 te uklanjanja    
                      montažnog objekta koji je već duže vrijeme napušten (Minimarkt)  
                     -popravka oštećenih ploča na parteru Trga riječkih olimpijaca. 
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AD 5 
Predsjednik vijeća obavijestio je vijećnike da su dana 9.2. kako je i planirano dočekani Zametski 
zvončari i maškare te im je priređena skromna zakuska uz ugodno druženje koje je potrajalo 
nekoliko sati. 
 
Tajnik je izvijestio vijeće da je na adrese svih prijavitelja prijedloga malih komunalnih akcija upućen 
odgovor sa Planom prihvaćenih prijedloga i pregledom svih prijavljenih prijedloga za 2019. godinu. 
 
Tajnik je potom izvijestio vijeće o zaprimljenim zahtjevima građana koji se odnose na sanacije 
zidova, proširenje javne rasvjete, orezivanje stabala i niskog raslinja, uređenja pješačkih prijelaza, 
postavljanje spremnika za otpad, zaštitu prostora oko šahte za vodu i sl.  
Svi zahtjevi se prosljeđuju nadležnim službama a odgovori koji se zaprime dostavljaju se odmah 
zainteresiranim sugrađanima.  
 
Tajnik je izvijestio Vijeće o interesu građana za sudbinu Zametske pećine te napomenuo kako je u 
Proračunu Grada Rijeke ispred OGU za razvoj, urbanizam ekologiju i gospodarenje zemljištem 
osigurano 50.000,00 kuna za navedenu lokaciju. 
 
Vijeće je jednoglasno donijelo 
 
ZAKLJUČAK: 
Vijeće MO Zamet prihvaća na znanje navedene informacije. 
Uputiti će se dopis OGU za razvoj, urbanizam ekologiju i gospodarenje zemljištem radi pojašnjenja 
aktivnosti koje se namjeravaju poduzeti na lokaciji Zametska pećina. 
 
 
 

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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