
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  ZAMET 
       VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/21-01/33 
URBROJ:  2170/01-09-10-21-2 
Rijeka,  26. siječanj 2021. 

                                  
ZAPISNIK 

SA 18. SJEDNICE VMO 
 

18. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 26. siječnja  2021. godine  s početkom u 18,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Ivica Pretnjača, predsjednik VMO 
- Željko Dugić, član VMO 
- Nikica Lenac, član VMO 
- Alenka Srdoč, članicaVMO 
- Milorad Sumrak, član VMO 
- Dražen Kalanj,referent za mjesnu samoupravu, tajnik VMO 
 

Sjednici nisu bili nazočni:         
      - Srđan Srdoč, član VMO 
      - Vojmir Turak, zamjenik predsjednika VMO 
 
Sjednicu je otvorio Predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te utvrdio da je na 
sjednici nazočan potreban broj članova vijeća te da vijeće može nastaviti s radom.  
 
Usvajanje Zapisnika sa 17. Sjednice Vijeća Mjesnog odbora Zamet od 03. prosinca  2020.godine 
         -Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Potom je Predsjednik vijeća predložio dnevni red za današnju sjednicu koji glasi:   
 
DNEVNI RED: 
 

1. Izviješće o radu za 2020.godinu 
2. Program Pust va Zamete 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 
    Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
AD 1 
 
Izvješće o radu VMO Zamet za 2020. godinu podnio je predsjednik VMO Ivica Prtenjača. U uvodu 
je istakao da je Izvješće sastavljeno na temelju realiziranih aktivnosti vijeća, prema vrstama 
programa uz financijsko izvješće. Programske aktivnosti vijeća djelomično su realizirane zbog 
nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom COVID -19, preporukama HZZJZ-a i 
Stožera civilne zaštite s kojima je ograničen broj osoba koje istovremeno mogu boraviti u 
otvorenim i zatvorenim prostorima dok su odlukama Stožera civilne zaštite neke aktivnosti potpuno 
i obustavljene. Iz navedenog razloga Vijeće Mjesnog odbora Zamet izradilo je i dva rebalansa 
financijskog plana za 2020. godinu (29. svibnja i 16. studenoga). 
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Obrazložen je prikaz prijava oštećenja komune infrastrukture  i  pregled prijava i otklanjanja 
komunalnog nereda u 2020. godini, te prilaz korisnika prostorija mjesne samouprave.  
Rasprave nije bilo, pa je jednoglasno donesen: 
 
ZAKLJUČAK: 
Prihvaća se Izvješće o radu Vijeća MO Zamet za 2020.godinu sa pripadajućim financijskim 
izvješćem (pregled prihoda i rashoda). 
 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća u vezi sa programskom aktivnosti Pust va Zamete napominje kako su i dalje u 
tijeku mjere donijete od strane Stožera civilne zaštite usmjerene ka sprečavanju širenja epidemije 
COVID -19, te da je stoga provođenje navedene aktivnosti upitno s obzirom da je ista planirana u 
prvom dijelu kao okupljanje većeg broja građana na dočeku Zametskih zvončara i maškara a u 
drugom dijelu u organiziranju dječje maškarane zabave sa većim brojem djece sa roditeljima. 
 
G. Lenac se uključuje u raspravu te navodi, kao član Udruge Zametskih zvončara i maškara, kako 
je kroz njihove sastanke i razgovore, a s obzirom da su epidemiološke mjere produžene do 18.02., 
postalo izvjesno kako će se od organiziranog obilaska zvončara područja Zameta i okolice ove 
godine morati odustati. 
 
Rasprave nije bilo, pa je jednoglasno donesen: 
ZAKLJUČAK 
Vijeće MO Zamet sagledavajući trenutnu zdravstvenu situaciju te u cilju doprinosa prevenciji  
daljnjeg širenja „korona virusa“ (SARS-COV-2) odustaje od realizacije programske aktivnosti Pust 
va Zamete planirane za 2021.godinu. 
 
AD 3 
Vezano uz komunalnu problematiku predsjednik VMO Ivica Prtenjača je izvijestio kako su svi 
zaprimljeni zahtjevi između dvije sjednice a koji se odnose na komunalna oštećenja i komunalni 
nered dostavljeni nadležnim službama na rješavanje dok će zahtjevi koji imaju karakter malih 
komunalnih akcija biti će uvršteni u godišnji popis koji će se priložiti u odgovoru na poziv nadležnih 
gradskih službi za prijavom malih komunalnih akcija – komunalnih prioriteta, kada isti poziv bude 
objavljen.   
Predsjednik Vijeća potom je izvijestio da su zbog nemogućnosti realizacije malih komunalnih akcija 
usvojenih za 2020. godinu, obzirom na okolnosti izazvane pojavom korona virusa COVID-19 i 
znatnog smanjenja prihodovne strane proračuna, donijete izmjene Plana raspodjele sredstava za 
komunalne prioritete za 2020.godinu u koji su ušli zahvati koji su tijekom 2020. i izvršeni dok su 
preostali nerealizirani prijedlozi za 2020. godinu prihvaćeni i biti će realizirani putem Plana 
raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2021.godini. 
G.Dugić predložio je da se ponovno pošalje zahtjev za postavljanje postolja – klupice na Spomen 
obilježju poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata na Trgu riječkih olimpijaca. 
G.Sumrak predložio je sanaciju kolnika na Baredicama kod kbr. 9 radi velike udarne rupe koja 
prijeti oštećenju vozila i pješaka.   
Gđa. Srdoč je predložila sanaciju spremnika za otpad u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kbr. 21. 
 
Temeljem rasprave Vijeće je donijelo slijedeći: 
ZAKLJUČAK 
Vijeće MO Zamet primilo je na znanje informaciju o zaprimljenim i upućenim zahtjevima građana te 
o donošenju Izmjena Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete za 2020.godinu i Plana 
raspodjele sredstava za komunalne prioritete za 2021.godinu. 
Vijeće MO Zamet suglasno je da se ponovno pošalje zahtjev za postavljanje postolja – klupice na 
Spomen obilježju poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata na Trgu riječkih olimpijaca 
kao i zahtjev za sanacijom udarne rupe na kolniku u Ulci Baredice kod kbr. 9 te sanaciju spremnika 
za otpad u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kbr. 21. 
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AD 4 
Pod ovom točkom dnevnog reda Predsjednik vijeća obavijestio je članove o akciji GDCK Rijeka i to 
dobrovoljnog darivanja krvi i prikupljanja pomoći za potresom pogođena područja Sisačko-
moslavačke županije koja će se održati dana 29.01. od 15,00 do 18,00 sati te da će prostore 
mjesnog odbora koristiti stranke, SDP u srijedu 27.01. a PGS u četvrtak 28.01.2021.godine. 
 
G.Dugić ovom prilikom predaje Zahvalnicu koju je Mjesnom odboru Zamet, za sudjelovanje i 
doprinos, dodijelio Organizacijski odbor projekta Zajedno u ratu zajedno u miru 1995.-2020. 
povodom 25-godišnjice VRO Oluja i Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i dana hrvatskih 
branitelja. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  19,00 sat. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu Predsjednik VMO Zamet: 
Dražen Kalanj                                                                                      Ivica Prtenjača 
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