
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  ZAMET 
       VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/33 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-4 
Rijeka,  29. svibnja 2020. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 13. SJEDNICE VMO 

 
13. sjednica VMO Zamet, održana je u petak 29. svibnja  2020. godine  s početkom u 18,00 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 
- Dražen Kalanj,referent za mjesnu samoupravu, tajnik VMO 

Sjednici nisu bili nazočni:   
      - Ivica Prtenjača, član VMO 
      - Alenka Srdoč, članica VMO  
      - 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 12. Sjednice Vijeća Mjesnog odbora Zamet od 30. siječnja 2020.godine 
         -Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
 
Potom je Predsjednik vijeća predložio slijedeći:   
 
DNEVNI RED: 

1. Smanjenje realizacije programskih aktivnosti za 2020. 
 2. Neutrošena sredstva 2019.godine – Direkcija Zajedničke komunalne djelatnosti 
 3. Informacija o postavi Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima iz  
     Domovinskog rata sa područja MO Zamet 
 4. Komunalna problematika 

             5. Razno 
    Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 1 
Predsjednik vijeća je istakao kako je zbog utjecaja pandemije Covida-19 na sveukupno 
gospodarstvo došlo i do smanjenja prihoda u proračunu Grada Rijeke pa je stoga potrebno pronaći 
i mogućnosti za smanjenje na rashodovnoj strani te su svi odjeli gradske uprave pa tako i Odjel za 
gradsku samoupravu i upravu dobili uputu za smanjenje rashoda za 2020.godinu. Pri tome se 
smanjenje odnosi i na proračunske korisnike – vijeća mjesnih odbora. 
Sva vijeća mjesnih odbora upućena su na osmišljavanje prijedloga smanjenja programskih 
aktivnosti za 2020.godinu te sukladno tome i financijskih planova pa je stoga navedenom odjelu 
gradske uprave predloženo kako slijedi. 
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Programske aktivnosti VMO Zamet umanjile bi se kao prvo za 4.000,00 kuna koliko iznosi program 
Proljeće na Zametu koji se trebao održati početkom svibnja mjeseca ali nije zbog nepredviđenih 
okolnosti izazvane corona virusom, te za iznos od 300,00 kuna koji se odnosi  na nabavku cvijeća 
sa sudionike svečane sjednice u programu Dani MO. 
Stoga bi ukupno smanjenje realizacije programskih aktivnosti odnosno Financijskog plana za 
2020.godinu iznosio 4.300,00 kuna.  
 
Temeljem navedenog donijet je slijedeći 
 
ZAKLJUČAK:  
Vijeće MO Zamet usvaja Rebalans Financijskog plana Vijeća Mjesnog odbora Zamet za 
2020.godinu.  
 
 
AD 2 
Predsjednik VMO ističe kako je potrebno donijeti odluku o neutrošenim sredstvima za 2019. godinu 
koja se odnose na djelokrug rada Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, OGU za komunalni 
sustav. U kontaktima sa spomenutom Direkcijom utvrđeno je kako preostala neutrošena sredstva 
iznose 124.731,77 kuna od kojih je cca 27.000,00 kuna namijenjeno za dobavu i postavu fitnes 
sprave sa uređenjem podloge kraj groblja Zamet tako da ostaje definirati zahvate za cca 95.000,00 
kuna.  
 
Temeljem rasprave donijet je 
 
ZAKLJUČAK: 
Vijeće MO Zamet utvrđuje da se preostala neutrošena sredstva 2019.godinu za male komunalne 
akcije rasporede kako slijedi: 
-cjelovito uređenje površine u Ulici Petra Jurčića jugozapadno od kbr.4 (površina oko stolova za 
stolni tenis i površina oko vratila) sukladno dosadašnjim traženim zahvatima (uklanjanje sprava i 
betonske podloge, uređenje podloge, popravak pukotina zidova te uklanjanje panjeva i sadnju 
stabala kao i postavu dviju klupa) za cca 40.000,00 kuna; 
preostali iznos upotrijebio bi se za:  
-sanacija stola za stolni tenis u Ulici Braće Bačić 32  
-opremanje i uređenje dječjeg igrališta u Ulici Ludvetov breg južno od kbr. 20 
-uređenje sjedeće garniture u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kbr.18. 
 
 
AD 3 
Predsjednik VMO utvrdio je kako je od strane OG za urbanizam dostavljen predložak rješenja za 
spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, koji je i dostavljen na uvid 
svim vijećnicima, izražava zadovoljstvo predloženim rješenjem te napominje kako je održan 
obilazak trga sa pročelnikom Škuncom radi utvrđenja lokacije za postavu obilježja. Navodi kako bi 
lokacija istog trebala biti najzapadniji pokos kompleksa Centar Zamet ( do ulaza u trgovinu DM-a) a 
termin postave 5. kolovoza kada se obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. 
 
VMO Zamet donijelo je: 
 
ZAKLJUČAK 
Vijeće MO Zamet primilo je na znanje informacije u vezi postave spomen obilježja poginulim 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata sa područja MO Zamet na trgu Riječkih olimpijaca te 
izražava zadovoljstvo i suglasnost na predloženo idejno rješenje spomen obilježja kako je 
prezentirano od strane OGU za razvoj urbanizam ekologija i gospodarenje zemljištem. 
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AD 4 
Tajnik VMO je upoznao članove Vijeća da su zaprimljeni i upućeni nadležnim službama slijedeći 
zahtjevi: 
-zahtjev za sanacijom udarnih rupa na kolniku u Ulici B. Vidasa kod kbr 10 i 12 
-zahtjev za sanaciju oštećenog prometnog znaka kod zgrade Bože Vidasa 7  
-zahtjev za sanacijom oštećenih stupića u Ulici Bože Vidasa 6 
-zahtjev za postavu stupića ispred zgrade Petra Jurčića 7 
-zahtjev za postavu usporivača na kolniku kod B.Vidasa 18 
-zahtjev za postavu stupića i znaka zabrane parkiranja u Ćirila Kosovela 1 
-zahtjev za postavu znaka zabrane parkiranja kod zgrade Ante Pilepića 1 
-zahtjev za uređenje parkirnog prostora u Ulici Braće Bačić kbr. 19 – 27 
-zahtjev za asfaltiranje prilaza zgradi kbr. 9 Ulica Mirka Jengića 9 
-zahtjev za sanaciju pristupne ceste zgrade Ante Pilepića 14 
-zahtjev za sanaciju prilazne ceste Bože Vidasa 21 
-zahtjev za sanaciju prilaznog puta i parkirnih mjesta u Ulici Bože Vidasa kod kbr. 26 
-zahtjev za djelomičnu sanaciju prilaznog puta zapadno od kbr. 34 Ulica B.Bačić 
-zahtjev za postavu prometnog ogledala kod kolnog ulaza Braće Mohorić 5,7,9. 
-zahtjevi za hortikulturne radove na adresama Braće Fućak 4, Ćirila Kosovela 5, Petra Jurčića 23, 
Berte Jardas 34, Ante Pilepića 11, Petra Jurčića 7, Ante Pilepića 1.  
 
Potom je Vijeće upoznato sa dijelom Izviješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava za 
komunalne prioritete koje se odnosi na područje Mjesnog odbora Zamet za 2019.g. a koje izviješće 
je bilo predmetom sjednice Gradskog vijeća od 27.05. 
 
Zatim je Vijeće upoznato sa mailom Rijeka promet d.d. u kojem je obaviješteno o realizaciji stavke 
34.36 iz komunalnih prioriteta prihvaćenih za 2020.godinu a radi se o označavanju parkirnih mjesta 
u osam ulica na području MO Zamet (P.Jurčića, M.Stepčića, Ć.Kosovela,  B.Fućak, B.Cetine, 
A.Pilepića, B.Vidasa, B.Bačić). 
 
Zaprimljena je molba za očitovanjem MO Kozala u vezi sa prijedlogom spram PU PGŽ za 
ponovnom uspostavom kvartovskih policajaca. 
 
Putem OGU razvoj urbanizam ekologija i gospodarenje zemljištem zaprimljen je zahtjev g. Pribetić 
Igora za postavljanjem pokretnih sprava za zabavne igre u okolišu zgrade Ante Pilepića 14  
 
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. 
 
Vijeće MO Zamet primilo je na znanje informaciju o Izviješću o izvršenju Plana raspodjele 
sredstava za komunalne prioritete koje se odnosi na područje Mjesnog odbora Zamet za 2019.g. 
 
Vijeće MO Zamet suglasno je i podržava inicijativu MO Kozala za uspostavu kontakt policajaca 
(policajaca u zajednici) tim više što je ne tako davno, unutrašnjom reorganizacijom, 2. Policijska 
postaja ukinuta što je uvelike doprinijelo osjećaju nesigurnosti na području MO Zamet. 
 
Vijeće MO Zamet izvidjeti će sve mogućnosti u vezi postavljenog zahtjeva g. Pribetić Igora te će 
potom dati svoje mišljenje i suglasnost.  
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Potom je Vijeće MO Zamet raspravljalo, te je suglasno sa potrebom obilaska svih igrališta i 
parkova na području mjesnog odbora kako bi se utvrdilo što na istima treba obnoviti a što ukloniti 
kako bi  bila što prikladnija za upotrebu. 
 
 
AD 5 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Predsjednik VMO izvješćuje kako je pred početak sjednice 
Županijske skupštine, održane u dvorani Centra Zamet župan Zlatko Komadina sa suradnicima, 
predsjednikom ŽS Erikom Fabijanićem, pročelnikom Ureda županije Goranom Petrcom, 
pročelnicom UO za kulturu, sport i tehničku kulturu Sonjom Šišić i voditeljicom Kabineta župana 
Erminom Duraj održao susret u prostorijama MO Zamet s predstavnicima Mjesnog odbora Zamet i 
predstavnicima udruga s područja Zameta. Razgovaralo se o radu udruga koje djeluju na području 
Zameta a dotaknute su i dvije zanimljive teme – skoro otvaranje Zametske pećine, najvjerojatnije 
2021. godine te priprema knjige o povijesti Zameta koju piše g. Tomo Pilepić, a za koju postoji 
nada da će svijetlo dana ugledati  već ove godine. Susretu su prisustvovali i Tomo Pilepić iz KD 
Sloga Zamet, Milan Vukajlović iz Košarkaškog kluba Zamet te Željko Monjac iz Pusnog društva 
Zametske maškare i zvončari. 
 
ZAKLJUČAK 
Vijeće MO Zamet primilo je na znanje informaciju.. 
 
Sjednica je završila u  20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu Predsjednik VMO Zamet: 
  Dražen Kalanj                                                                                     Srđan Srdoč 
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