
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  ZAMET 
       VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/33 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-2 
Rijeka,  30. siječnja 2020. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 12. SJEDNICE VMO 

 
12. sjednica VMO Zamet, održana je u četvrtak 30. siječnja  2020. godine  s početkom u 18,30 sati 
u prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Srđan Srdoč, predsjednik VMO 
- Vojmir Turak, zamjenik predsjednika VMO 
- Ivica Prtenjača, član VMO 
- Milorad Sumrak, član VMO 
- Alenka Srdoč, članica VMO 
- Željko Dugić, član 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 11. Sjednice Vijeća Mjesnog odbora Zamet od 30. prosinca 2019.godine 
         -Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
 
Potom je Predsjednik vijeća predložio slijedeći:   
 
DNEVNI RED 
1. Izviješće o radu za 2019.godinu 
2. Program Pust va Zamete 
3. Komunalna problematika 
4. Razno: informacije i zamolbe građana 
 
    Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 1 
Predsjednik vijeća je istakao kako je Izvješće sastavljeno na temelju realiziranih aktivnosti vijeća, 
prema vrstama programa, te uključuje financijsko izvješće. Programske aktivnosti vijeća realizirane 
su prema Planu osim programske aktivnosti Kreativne radionice. Napomenuo je nastavak 
organiziranog Dežurstva predsjednika vijeća jednom mjesečno kada su, u određenom terminu,  
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 2019. godini, te prikaz korisnika prostorija mjesne samouprave.  
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Temeljem navedenog donijet je slijedeći 
 
ZAKLJUČAK:  
Vijeće MO Zamet usvaja Izvješće o radu i posebni dio konsolidiranog proračuna za 2019. g. 
 
 
 
AD 2 
Predsjednik VMO ističe kako su u tijeku pripreme za programske  aktivnosti „Pust va Zamete“ u 
koje je uključeno Pusno društvo „Zametske maškare i zvončari“. U suradnji s navedenim društvom 
organizirati će se maškarana zabava za djecu u nedjelju 02.02. dok će se u subotu 08.02. 
organizirati doček Zametskih maškara i zvončara te će Vijeće prirediti mali domjenak ispred Centra 
Zamet i prostorija MO. Napominje kako je 16.01. održana i jedna kreativna radionica na temu 
pusta, i to „Izrada rožica za maj“ koju je pohodilo 20-tak sugrađana. 
 
Temeljem rasprave donijet je 
ZAKLJUČAK 
Vijeće MO Zamet primilo je na znanje informaciju o pripremama za programsku aktivnost „Pust va 
Zamete“. 
Vijeće MO Zamet za doček Zametskih maškara i zvončara pripremit će okrepu u iznosu do 300,00 
kn  iz sredstava s pozicije reprezentacije za rad VMO . 
 
 
AD 3 
Tajnik VMO je upoznao članove Vijeća da su zaprimljeni i upućeni nadležnim službama slijedeći 
zahtjevi: 
-zahtjev za sanacijom slivnih rešetki u Ulici Braće Fućak kod kbr.5 i 7 
-zahtjev za popravcima na javnoj rasvjeti na parkiralištu zgrade Bože Vidasa 7 te u Ulici Mate 
Sušnja kod kbr. 3 i na križanju Ulica Mate Sušnja i Braće Mohorić.  
-zahtjev za sanacijom udarnih ruba i oštećenja betonskih rubnjaka na prilazu parkiralištu kod kbr. 
5a Ulica Braće Cetina 5a. 
-zahtjev za sanacijom prekopa u Ulici Braće Cetina kod kbr.5 i Ulici Petra Jurčića kod kbr. 8.  
-zahtjev za sanacijom urušenog zida u Ulici Berte Jardas kod kbr.8.  
 
Potom je g. Turak predložio da se zahtjeva od nadležnih službi sanacija drvoreda u ulici Braće 
Monjac s obzirom na dotrajalost stabala i granja koje prijete oštećenjem elektroinstalacija i 
sigurnosti pješačkog prometa. 
Predsjednik VMO predlaže da se zatraži sanacija ograde u Zametskoj ulici između kbr. 63 i 65 
ograda koja je odsječena  u dužini od desetak metara te ima oštre rubove koji mogu izazvati 
ozljeđivanje pješaka koji tuda prolaze a osim toga i u estetskom smislu nagrđuju veoma protočnu 
ulicu ovog mjesnog odbora. 
Potom napominje kako je održana prezentacija novog načina prikupljanja glomaznog otpada koju 
je organiziralo KD Čistoća doo u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke. Naime, od ove godine Čistoća 
namjerava građanima omogućiti odvoz glomaznog otpada sa kućnog praga do količine od 2m3, o 
čemu se više informacija može dobiti na web stranicama tog komunalnog društva. 
Na margini navedene prezentacije održan je razgovor predstavnika MO Grbci, Gornji Zamet, 
Srdoči i Zamet sa idejom da se zajednički zatraži od gradskih vlasti prezentaciju mogućnosti kao i 
planiranih aktivnosti na novim prometnim rješenjima ovog dijela grada.  
Također napominje kako nije bilo odgovora na zahtjev za sastankom kod pročelnice OGU za 
komunalni sustav u vezi obnove spomenika iz 2. Svjetskog rata u Ulici I.Ć.Belog te preostalih a 
neraspoređenih sredstava komunalnih prioriteta za 2019.  
G.Dugić smatra, s obzirom da je prošlo dosta vremena, potrebnim ponoviti sastanak kod g. Škunce 
iz OGU Urbanizam u vezi postave spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima iz 
Domovinskog rata sa područja MO Zamet a na tragu dosadašnjih aktivnosti na tu temu.  
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Temeljem rasprave Vijeće je donijelo slijedeći: 
 
ZAKLJUČAK 
Vijeće MO Zamet primilo je na znanje informaciju o zaprimljenim i upućenim zahtjevima te će isti 
biti proslijeđeni nadležnim službama na razmatranje i postupanje. 
Uputiti će se dopis nadležnim tijelima Grada Rijeka u vezi drvoreda u Ulici Braće Monjac te radi 
sanacije ograde u Ulici Zametska 63 – 65. 
Podržati će se inicijativa za prezentaciju mogućnosti kao i planiranih aktivnosti na novim 
prometnim rješenjima na području triju mjesnih odbora Grbci, Gornji Zamet, Srdoči i Zamet. 
Uputiti će se požurnica OGU za komunalni sustav u vezi sastanka na temu obnove spomenika iz 
2.svjetskog rata u Ulici I.Ć.Belog i neraspoređenih sredstava komunalnih prioriteta iz 2019.godine. 
Nastaviti će se sa aktivnostima u vezi postave spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima iz 
Domovinskog rata sa područja MO Zamet te zatražiti informacije i sastanak kod nadležnog 
gradskog odjela na tu temu. 
 
AD 4 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Predsjednik VMO izviješćuje kako je prema dostupnim 
informacijama u Domu Zamet, koji je prešao pod upravljanje Rijeka sport doo imenovan  novi 
voditelj kao i domar te da slijedi sveobuhvatna konsolidacija stanja u i oko objekta.  
 
ZAKLJUČAK 
Vijeće MO Zamet primilo je na znanje informaciju.. 
 
Sjednica je završila u  20,30 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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