
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-34/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  22. rujna 2015. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 10. SJEDNICE VMO 

 
10. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 22. rujna  2015. 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 

      - Ivica Prtenjača, predsjednik VMO 
- Boris Scutari, zamjenik predsjednika Vijeća 
- Vojmir Turak, član Vijeća      
- Astrid Krizman, član Vijeća             
- Goran Miličić, Direkcija za samoupravu 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
       

- Nikica Lenac, član Vijeća 
      - Marija Cuculić, tajnica  
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne, te predložio Dina 
Jardasa za voñenje zapisnika ove sjednice Vijeća, na temelju čl. 27. Poslovnika. Jednoglasnom 
odlukom prihvaćen je prijedlog za zapisničara. 
 
Nastavio je rad te predložio sljedeći   
 
DNEVNI RED  

1. Upute za programske aktivnosti VMO u 2016 godini 
2. Komunalna problematika 
3. Razno: informacije i zamolbe grañana 

 
 

AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača konstatirao je da su dosadašnje programske aktivnosti bile: 
- dani MO Zamet  
- biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2015.  
- programske aktivnosti sporta  
- u susret blagdanima  
- briga o djeci – kreativne radionice  
- program zdravstva i socijalne skrbi  
 
a da Plan programskih aktivnosti za 2016. godinu, treba izraditi do 20. listopada 2015. godine. 
Jednoglasno je donesena 
 
ODLUKA:  

• Vijeće MO Zamet je zaključilo  da će se planom za 2016. godinu obuhvatiti sve  
dosadašnje programske aktivnosti izuzev programa „Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor“.  
U sklopu Dana MO upriličit će se "Zametska večer" – glazbeno poetsko večer. Zaduženi za 



 

  

realizaciju  programskih aktivnosti sporta biti će Boris Scutari i Vojmir Turak, aktivnosti brige o djeci  
Astrid Krizman i Nikica Lenac, zdravstva i  socijalne skrbi Milan Klobučar i Ivica Prtenjača te 
"Ususret blagdanima" Ivica Prtenjača i Astrid Krizman.  
 
 
AD 2 
Predsjednik VMO je izvijestio da su hortikulturni i grañevinski radovi u sklopu komunalnih prioriteta 
za 2015. započeli u kolovozu (sanacija dječjeg igrališta u Ulici Braće Fućak). U Ulici Braće Bačić 
od kbr. 31- 33  izvode se radovi po Prioritetima  kao ostatak sredstava iz 2014. godine. U sklopu 
radova dijelom će se sanirati instalacije vodovoda i kanalizacije.  
Postavljene su autobusne čekaonice u Ulici Bože Vidasa kod broja 28 – smjer grad i Baredice – 
smjer prigrad, iz sredstava za komunalnih prioriteta  u 2015. godini.  
 
Zaključak:  
 Vijeće je primilo na znanje informaciju te će i nadalje pratiti ostvarenje realizacije komunalnih 
prioriteta u 2015. godini. 
 
 
AD 3  Razno 
  
3/1 Predsjednik VMO izvijestio je da je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem dostavio prijedlog arhitektima (koji su izradili projekt Centra Zamet), 
vezano za postavljanje fontane na Trgu riječkih olimpijaca.  
 
3/2 Ovlašteni predstavnik stanara Davorka Tus Vijeću je zamolila vijeće da izvijesti nadležne 
službe o nepropisno parkiranim vozilima, postavljanju signalizacije u Ulici Petra Jurčića 6, kod 
trgovačkog centra „Lidl“.  
 
3/3 Predsjednik VMO održao je mjesečno dežurstvo. Zaprimio je nekoliko prijedloga komunalnih 
problema koji će se uputiti nadležnim službama na daljnje postupanje.  
 
 
Zaključak:  

• Vijeće prima na znanje sve informacije 

• Predsjednik će nastaviti s mjesečnim dežuranjem za grañane, a uz njega će svaki put 
dežurati jedan član Vijeća po abecednom redu. 

                 

 

Sjednica je završila u  20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Dino Jardas                                                                                      Ivica Prtenjača  
 
 

 
   


