
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  ZAMET 
       VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/33 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-6 
Rijeka,  14. srpnja 2020. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 14. SJEDNICE VMO 

 
14. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 14. srpnja  2020. godine  s početkom u 19,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Srđan Srdoč, predsjednik VMO 
- Vojmir Turak, zamjenik predsjednika VMO 
- Ivica Prtenjača, član VMO 
- Nikica Lenac, član VMO 
- Milorad Sumrak, član VMO 
- Željko Dugić, član VMO 
- Dražen Kalanj,referent za mjesnu samoupravu, tajnik VMO 
 

Sjednici nisu bili nazočni:   
      - Alenka Srdoč, članica 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 13. Sjednice Vijeća Mjesnog odbora Zamet od 29. svibnja 2020.godine 
         -Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
 
Potom je Predsjednik vijeća predložio slijedeći:   
 
DNEVNI RED: 

1. Programi VMO Zamet za 2021.godinu 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 

    Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
AD 1 
 
U vezi izrade prijedloga Programa rada Vijeća MO Zamet, Predsjednik vijeća upoznao je vijećnike  
da je VMO obavezno donijeti Programe rada za 2021. godinu u skladu s  uputama Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu. Iz sredstava za rad Vijeća MO realizirat će se dodatni programi uz 
prethodnu odluku ( turnir povodom Dana domovinske zahvalnosti i sl.). Na temelju rasprave  
predloženo je da programi za 2021 budu: Program kreativnih radionica, Program Proljeće na 
Zametu, Dani MO, Program zdravstva i socijalne skrbi, Eko akcija te Pust va Zamete što uz 
sredstva za rad vijeća iznosi ukupno 24.500,00 kuna. 
 
 
 
 
1/3 
 



 

  

 
Stoga je donijet slijedeći: 
 
ZAKLJUČAK 
 Vijeće MO Zamet prijaviti će slijedeće programske aktivnosti za 2021.  godinu 
-Program kreativnih radionica 
-Proljeće na Zametu 
-Dani MO Zamet 
-Program zdravstva i socijalne skrbi 
-Eko akcija 
-Pust va Zamete 
 
 
 
AD 2 
Tajnik VMO je upoznao članove Vijeća da su zaprimljeni i upućeni nadležnim službama slijedeći 
zahtjevi: 
-zahtjev za deratizaciju područja zapadnog Zameta, Baredica i Ulice Braće Monjac 
-zahtjev za odvozom krupnog otpada sa lokacija Baredice (dječje igralište), križanje Petra Jurčića –   
 Ćirila Kosovela 
-zahtjev za obilježavanje požarnog puta ka zgradi 8b Ulica Ivana Ćikovića Belog  
-zahtjev za sanaciju oštećenja dječje sprave na igralištu kod kbr.7 Ulica Bože Vidasa 
-zahtjev za zamjenom oštećenih spremnika za otpad u ulicama Milutina Bataje 13 i 19, Braće   
 Fućak 4 i 5a, Braće Mohorić 34 
-zahtjev za sanaciju kolničkih šahti u Ulici Ivana Ćikovića Belog kod kbr 1a i 8a 
-zahtjev za sanaciju ograde prema  zgradi Braće Cetina 13 
-zahtjev za prenamjenu dječjeg parka u zelenu površinu kod Petra Jurčića 6 
-zahtjev za sanaciju prilaznih puteva zgradi Bože Vidasa 15 
-zahtjev za postavu prometnog ogledala kod križanja ulicaMate Sušnja i  Braće Mohorić  
-zahtjevi za hortikulturne radove na adresama Slavka Tomašića 4, Mate Sušnja 14 te 5 i 7 kao i na  
 Baredicama kod kbr. 2 i 4, Petra Jurčića 6 
 
G. Lenac je iznio prijedlog da se hortikulturno uredi prostor sjeverno od kbr.26 u Ulici Bože Vidasa. 
Predsjednik vijeća mišljenja je kako bi trebalo vidjeti da li ugostiteljski objekat u Ulici Bože Vidasa 6 
ima sve potrebne dozvole s obzirom da se radi o automat klubu a isti se nalazi u neposrednoj 
blizini crkve. 
G. Sumrak napominje kako bi trebalo izvidjeti i status montažnog objekta koji se nalazi na 
Baredicama sjeverno od kbr.8 s obzirom da je isti duže vremena zatvoren i propada a mogao bi se 
prostor na kojem se objekt nalazi iskoristiti za neke druge svrhe.  
 
 
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 suglasno je sa postavljanjem upita nadležnim službama u vezi rada automat 
kluba u Ulici Bože Vidasa 6 te statusa montažnog objekta na Baredicama sjeverno od kbr.8. 
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AD 3 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Predsjednik VMO izvješćuje kako je OGU za urbanizam poslana 
požurnica u vezi postave spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata 
sa područja ovog mjesnog odbora. Ističe kako je obavljen telefonski razgovor sa pročelnikom 
navedenog odjela u vezi postave istog za termin 5.8. što samo po sebi ne bi trebalo biti 
problemom, već je to više pitanje financiranja zahvata s obzirom da isto ne može biti učinjeno od 
strane OGU za Urbanizam. 
Potom je Predsjednik vijeća iznio informaciju o daljim aktivnostima na uređenju Zametske pećine 
te napomenuo kako će unutrašnjost biti uređena od strane Javne ustanove Priroda uz pomoć EU 
fondova dok će vanjski dio biti uređen od strane Grada Rijeke u kojem smislu su već inicirani i 
potrebni postupci. 
Istaknuo je kako se i ove godine kao i prošlih na jogu Staro selo održava turnir u boćanju povodom 
Dana domovinske zahvalnosti te je do sada Vijeće doniralo za tu prigodu iz sredstava za svoj rad 
određeni iznos za nabavu prigodnih priznanja najuspješnijim natjecateljima pa stoga predlaže da 
se tako učini i ove godine. 
 
Vijeće MO Zamet donosi 
 
ZAKLJUČAK 
 
Vijeće MO Zamet primilo je na znanje informacije. 
 
Vijeće MO Zamet smatra neophodnim nastaviti provoditi sve potrebne aktivnosti koje će rezultirati 
postavljanjem spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata sa područja 
ovog mjesnog odbora. Prilikom postave spomen obilježja iz sredstava za rad vijeća osigurati će se 
okrepa za sudionike do iznosa od 200,00 kuna. 
 
Vijeće MO Zamet će iz sredstava za rad vijeća za turnir u boćanju povodom Dana domovinske 
zahvalnosti nabaviti prigodna priznanja - medalje za najuspješnije natjecatelje u iznosu do 350,00 
kuna. 
 
 
Sjednica je završila u  20,00 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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