
 

  

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/16-34/10 
URBROJ:  2170/01-09-11-16-2 
Rijeka,  29. studenoga 2016. 
 

ZAPISNIK 
SA 23. SJEDNICE VMO 

 
23. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 29. studenog  2016. godine,  s početkom u 18,00 
sati u prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Dino Jardas, član Vijeća  
- Milan Klobučar, član Vijeća 
- Astrid Massari (Krizman), član Vijeća  

      - Ivica Prtenjača, predsjednik VMO 
- Boris Scutari, zamjenik predsjednika Vijeća 
- Vojmir Turak, član Vijeća  
- Marija Cuculić, tajnica MO     
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
- Nikica Lenac, član VMO  
     
Zapisnik sa 22. sjednice usvojen je većinom glasova 5 ZA i 1 Protiv. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED 

1. Donošenje Prioriteta za 2017. godinu (redoslijed)  
2. Prijedlog dodatne lokacije po prioritetima  za 2016. – ostatak sredstava (Energo RJ javne 

rasvjete) 
3. Donošenje odluke o kodeksu odijevanja VMO Zamet 
4. Razno  

 
Dnevni red je  jednoglasno usvojen. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača je u uvodu obrazložio da je Komunalna komisija u sastavu Dino 
Jardas i Astrid Massari razmotrila sve prijedloge Prioriteta za 2017. godinu koje su prethodno 
obradile stručne službe Energa, Rijeka prometa i Odjel GU za komunalni sustav te Odjel za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem svaka u okviru svojih nadležnosti. U nastavku je 
pročitao prijedloge koje je sastavila komisija. Uslijedila je kraća rasprava. 
Vojmir Turak smatra da se fitnes sprave za vježbanje neće koristiti. Planom je predviđena lokacija 
na raskršću Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca kraj dječjeg igrališta.  
Boris Scutari je bio protiv uređenja zelene površine u Ulici braće Bačić kod kbr. 26 jer smatra da bi 
Grad trebao voditi računa o uređenju i održavanju zelenih površina, a ne da se za to koriste 
sredstva prioriteta MO Zamet. 
Milan Klobučar predlaže da bi se u Ulici Bože Vidasa (kraj tržnice) trebalo svakako postaviti 
nadzorna kamera koja bi imala funkciju nadziranja prometa tj. svih sudionika u prometu. 
Na kraju je donesena jednoglasna   
 
ODLUKA:  Vijeće MO Zamet usvaja Prijedlog prioriteta za 2017. godinu - redoslijed koji je 
sastavni dio ovog zapisnika  

 

 



 

  

AD 2   
 

Predsjednik VMO je izvijestio da je KD Energo - RJ javna rasvjeta dostavila izvješće o 
raspoređivanju preostalih sredstava za prioritete u 2016. godini – ostatku sredstava u iznosu od 
2.849,57 kn uz dostavu dodatnih lokacija. Komunalna komisija (Jardas, Krizman, Prtenjača) u 
obilasku terena utvrdila je i dala  prijedlog koji je jednoglasno usvojen 
    
Zaključak: 
Vijeće MO Zamet predlaže da se preostala sredstava  od 2.849,57 kn utroše za proširenje 
javne rasvjete u Ulici Bože Vidasa kod kbr 5 - postavljanje dodatne lampe na stup rasvjete 
radi  poboljšanja rasvjete pješačkog prijelaza  kod zametske crkve. 
  
AD 3  
Vezano uz donošenje Kodeksa odijevanja članova Vijeća MO Zamet na sjednicama i događanjima, 
predsjednik je pročitao prijedlog  koji je pripremila komisija u sastavu Massari, Jardas i Prtenjača. 
U prijedlogu se ističe da bi članovi Vijeća morali biti primjereno odjeveni  sukladno događanju 
kojem prisustvuju (sjednice VMO, svečanosti vezane uz aktivnosti Vijeća, događanjima na kojima 
prisustvuju i predstavljaju  Vijeće MO). Kratke hlače nisu primjerene odjeća, osim na sportskim 
događanjima.   
Uslijedila  je rasprava u kojoj je Boris Scutari izrazio negodovanje i nije se složio s prijedlogom. 
Podržao ga je i Vojmir Turak. Na kraju je donesen većinom glasova 4 ZA, 1 Protiv i 1 suzdržan 
sljedeći  
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet donosi kodeks odijevanja. Članovi Vijeća MO Zamet trebali bi 
se primjereno odijevati sukladno događanju kojem prisustvuju.      
 
 
AD 4 Razno - informacije 

 

4/1 Predsjednik je upoznao nazočne da je 4. studenog 2016. Održan sastanak u KD Kozala, kojem 
su osim MO Zamet bili i predsjednik VMO Gornji Zamet, gospodin Marijan Perica. Razgovaralo se 
o problemima održavanja i uređenja zametskog groblja te načinu kako riješiti komunalni nered oko 
groblja, postavljanju kamere, premještanju spremnika  za glomazni otpad i dr. Iznesen je i prijedlog 
gospođe Aitange Drog.  
Nakon sastanka KD Kozala dostavila je ponovno očitovanje gospođi Drog i MO na znanje. KD 
Kozala se obvezala da će na groblju svaki dan biti grobar, kojem će se građani moći obratiti u 
pogledu čišćenja i održavanja groblja. Uslijedila je kraća rasprava, donijet je jednoglasno sljedeći 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije.  
 
4/2  Predsjednik je izvijestio da  je 23. studenog održano dežurstvo u MO za građane Zameta, tog 
dana održan je i sastanak s gospodinom Dean Caput predstvnik NK Zamet vezano uz buduću 
suradnju s MO. Spomenuto je i održavanje okoliša ŠD Zamet.  
 
4/3  Predsjednik i vijećnik Milan Klobučar posjetit će Dom Ivane Brlić Mažuranić na Potoku i 
darovati djecu poklonima i higijenskim proizvodima od novaca koji se dobrovoljno skupljao na 
sjednicama VMO (u posebnoj „kasici“) od proljeća ove godine, od članova vijeća i tajnice. 
 
4/4  Predsjednik je  izvijestio vijećnike da će se održati sastanak s Udrugom  Language cloud 
vezano uz suradnju. 
Zaključak: Vijeće MO Zamet bez primjedbi prima na znanje sve informacije. 

 
Sjednica je završila u  20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
                      
Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                                Ivica Prtenjača 
 

 



 

  

 

 
 


