
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  ZAMET 
       VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/20-01/33 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-8 
Rijeka,  28. rujna 2020. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 15. SJEDNICE VMO 

 
14. sjednica VMO Zamet, održana je u ponedjeljak 28. rujna  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 
- Alenka Srdoč, članicaVMO 
- Milorad Sumrak, član 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 14. Sjednice Vijeća Mjesnog odbora Zamet od 14. srpnja 2020.godine 
         -Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
 
Potom je Predsjednik vijeća predložio slijedeći:   
 
DNEVNI RED: 

1. Programska aktivnost: Ekološka akcija 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 

    Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
AD 1 
 
U vezi programske aktivnosti Ekološka akcija Predsjednik vijeća podsjeća vijećnike kako je ista 
planirana za jesenji dio godine u iznosu od 1.400,00 kuna koje bi se utrošile na usluge spremnika 
za komunalni otpad od 5m3, zaštitne rukavice te okrepu za sudionike. Međutim zbog nepredvidive 
epidemiološke situacije treba razmisliti i o zaštiti života i zdravlja eventualnih sudionika akcije svih 
dobnih skupina a posebice djece s obzirom da je ideja akcije bila očistiti prostor oko vrtića i 
osnovne škole uz učešće njihovih polaznika.  
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Stoga je donijet slijedeći: 
ZAKLJUČAK 
 Vijeće MO Zamet razmotriti će objektivne mogućnosti oko realizacije predmetne programske 
aktivnosti kako po pitanju sudionika tako i lokacije a sve u odnosu na aktualne epidemiološke 
okolnosti. 
 
AD 2 
Tajnik VMO je upoznao članove Vijeća da su zaprimljeni i upućeni nadležnim službama slijedeći 
zahtjevi: 
-zahtjev za uklanjanje slomljenog stabla kod kbr 22 na Ludvetovom bregu 
-zahtjev za čišćenjem prostora oko javnog skloništa u Zametskoj ulici kbr. 84 
-zahtjev za uklanjanjem nepoželjne vegetacije u Ulici Mirka Jengića kod kbr. 20 
-zahtjev za čišćenjem podhodnika u Ulici Ante Madnića (prema Medovićevoj ulici) 
-zahtjev za orezivanjem bora kod zgrade Ivana Lenca kbr.16 
-zahtjev za održavanjem okoliša zgrade Petra Jurčića 6 
-zahtjev za oštećenjem ceste u Ulici Mate Sušnja kod kbr. 22 
-zahtjev za sanacijom oštećenja ceste u Ulici Milutina Bataje 
-zahtjev za čišćenjem i sanacijom odvodnih slivnika u Ulici Marije Grbac 
-zahtjev za korekciju prometnog ogledala kod križanja ulicaMate Sušnja i  Braće Mohorić  
-zahtjev za sanacijom oštećenog prometnog znaka na križanju ulica A.Turka i Ivana Ćikovića 
Belog 
-zahtjev za popravak kvara na javnoj rasvjeti u Ulici Avelina Turka kod kbr. 5 
-zahtjev za popravak rasvjetnog stupa kod Groblja Zamet 
-zahtjev za čišćenje krupnog otpada na adresama Diračje 117, Bože Vidasa 12, Braće Fućak 5a 
-zahtjev za malim komunalnim akcijama u Ulici Braće Bačić 
 
Tajnik VMO upoznao je vijećnike sa dopisima koji su upućeni temeljem zaključaka sa prošle 
sjednice i to u vezi sa montažnim objektom na Baredicama za koji je dobiven odgovor od strane 
Komunalnog redarstva kako je u tijeku pokrenuti postupak za uklanjanje montažnog objekta 
sukladno Zakonom o upravnom postupku, te u vezi sa radom Automat casina LE MOND u Ulici 
Bože Vidasa. Za navedeni objekt (koji se nalazi preko puta Crkve presvetog srca isusova na 
Zametu) odgovor je dobiven od strane Upravnog odjela za turizam,poduzetništvo i ruralni razvoj 
PGŽ u kojem se navodi kako je za isti izdano rješenje o nastavku obavljanja ugostiteljske 
djelatnosti koja se i ranije obavljala dok smo za pitanje uvjeta za priređivanje igara na sreću na 
automatima upućeni upit postaviti Ministarstvu financija točnije Poreznoj upravi što je i učinjeno.   
 
Potom su vijećnici upoznati sa zahtjevom g. Nemetz Marka za postavom ležećih policajaca u Ulici 
Bože Vidasa na području kod kbr. 16 zbog velike brzine kojom motorna vozila tuda prolaze iako je 
u blizini osnovna škola i dječji vrtić kao i odgovorom Rijeka promet d.d. u kojem se navodi kako 
usporivači već u toj ulici postoje te da je pješački prijelaz kod br. 16 dobro i vidljivo označen ali da 
ako to vijeće smatra potrebnim može od MUP-a zatražiti postavu kamere za nadzor prekoračenja 
brzine. 
 
Vijeće je upoznato i sa prepiskom koju je dostavila gđa. Šikić Gordana a koja se tiče problema sa 
premještanjem šahte i postavljanjem novih vodovodnih cijevi kod zgrade Avelina Turka 14. Kao i 
sa zamolbom gđe Prpić Marije u vezi korekcije voznog reda linije javnog gradskog prijevoza broj 
2A. 
 
Vijeću je na znanje dostavljen i upit g. Tadića iz OGU za komunalni sustav za očitovanjem oko 
planirane sadnje stabala u okolišu zgrade Petra Jurčića 4 što je dio realizacije utroška preostalih 
sredstava za komunalne prioritete za 2019.godinu. Predložena je sadnja 5 stabala uz rub zidova 
sa vanjske strane na zelenoj površini oko zgrade. 
 
G. Dugić predložio je da se na postavljeni spomenik poginulim hrvatskim braniteljima iz 
Domovinskog rata na Trgu riječkih olimpijaca zatraže dodatni radovi i to postava postolja za  
svijeće, stupa za zastavu te na spomeniku izrada obilježja križa i polumjeseca kao i da se zatraži 
izviješće o troškovima radova na predmetnom spomeniku. 
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G. Dugić predložio je da se na postavljeni spomenik poginulim hrvatskim braniteljima iz 
Domovinskog rata na Trgu riječkih olimpijaca zatraže dodatni radovi i to postava postolja za  
svijeće, stupa za zastavu te na spomeniku izrada obilježja križa i polumjeseca kao i da se zatraži 
izviješće o troškovima radova na predmetnom spomeniku. 
 
Temeljem rasprave Vijeće je donijelo slijedeći: 
 
ZAKLJUČAK 
 
Vijeće MO Zamet primilo je na znanje informaciju o zaprimljenim i upućenim zahtjevima. 
 
Vijeće MO Zamet primilo je na znanje informaciju u vezi sa montažnim objektom na Baredicama 
te u vezi sa radom Automat casina LE MOND u Ulici Bože Vidasa. 
 
Vijeće MO Zamet u odnosu na zahtjev g. Nemetz Marka i odgovor g Frke iz Rijeka promet d.d. 
predložiti će Rijeka promet d.d. izradu prometnog rješenja koje bi išlo ka postavljanju signalnog 
znaka sa očitavanjem brzine i upozorenjem za prilagođavanjem brzine zbog blizine škole i drugih 
društvenih sadržaja. 
 
Vijeće MO Zamet je izrazilo razumijevanje za problem gđe. Šikić u vezi sa zahtjevom za 
premještanjem šahte (postavljanjem novih cijevi) upućenom KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. 
međutim isto tako je istaknulo da u ovom slučaju Vijeće Mjesnog odbora nema mogućnosti za 
konkretno postupanje s obzirom da isto pitanje nije u nadležnosti rada mjesne samouprave. 
 
Vijeće MO Zamet proslijediti će zamolbu gđe Prpić Marije u vezi korekcije voznog reda linije javnog 
gradskog prijevoza broj 2A, KD Autotrolej d.o.o. te će pri tome napomenuti kako snažno podupire 
pojačanje frekventnosti navedene linije gradskog prijevoza tokom radnog dijela tjedna kao i da 
smatra kako bi navedena linija trebala imati aktivan vozni red i tijekom subote i nedjelje te 
blagdanima. 
 
Vijeće MO Zamet uputiti će nadležnim gradskim službama prijedlog za postavu postolja za svijeće 
na novopostavljenom spomeniku poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata sa 
područja MO Zamet na Trgu riječkih olimpijaca. 
 
Vijeće MO Zamet odgovoriti će na upit g. Tadića iz OGU za komunalni sustav za očitovanjem oko 
planirane sadnje stabala u okolišu zgrade Petra Jurčića 4 a što je dio realizacije utroška preostalih 
sredstava za komunalne prioritete za 2019.godinu, na način da ako postoje raspoloživa financijska 
sredstva na predmetnoj lokaciji treba izvršiti sadnju autohtonih stabala i to vrste crni koprivić. 
 
AD 3 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda Vijeće MO Zamet izvješteno je od strane OGU za komunalni 
sustav o omogućavanju pristupa korisnika gradskom zemljištu u zakupu u Ulici Braće Bačić na 
način da se postaviti adekvatna horizontalna i vertikalna prometna signalizacija. 
 
Vijeće MO Zamet donosi 
 
ZAKLJUČAK 
 
Vijeće MO Zamet primilo je na znanje informaciju. 
 
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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