
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-34/9 
URBROJ:  2170/01-09-11-15-2 
Rijeka,  20. listopada 2015. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 11. SJEDNICE VMO 

 
11. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 20. listopada  2015. godine  s početkom u 18,00 sati 
u prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Dino Jardas, član Vijeća  
- Astrid Krizman, član Vijeća  
- Nikica Lenac, član VMO            

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

Sjednici nisu bili nazočni:      
-  Milan Klobučar, član Vijeća 
 

Ostali nazočni: 
- Marija Cuculić, tajnica VMO 

   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne, te predložio Dina 
Jardasa za voñenje zapisnika ove sjednice na temelju čl. 27. Poslovnika. Za zapisničara je 
jednoglasnom odlukom prihvaćen  prijedlog. 
 
            Zapisnici s prethodnih sjednica usvojeni su jednoglasnom odlukom sukcesivno na proteklim 
sjednicama  (od 1. do 9. sjednice) te zapisnički potvrñeni na ovoj sjednici. 

Zapisnik s 10. sjednice usvojen je jednoglasno. 
 
Nastavio je rad, te predložio sljedeći   
 
DNEVNI RED  

1. Program rada VMO za 2016. godinu 
2. Komunalna problematika 
3. Razno: informacije i zamolbe grañana 

 
 

AD 1 
 
Predsjednik VMO je u uvodu napomenuo obavezu donošenja Programa rada za 2016. godinu te 
istakao cilj programa, a to je unaprijediti kontakt sa zajednicom, potaknuti grañane za veće 
uključenje u aktivnosti VMO te upoznavanje grañana sa radom i aktivnostima VMO. 

 
Programi će se financirati iz sredstava Odjela  za gradsku samoupravu i upravu i Odjela gradske 
uprave za sport i tehničku kulturu.  

• Program sporta – voditelji programa su Boris Scutari i Vojmir Turak, a odvijat će se kroz 
program obilježavanja Dana MO Zamet. Održati će se natjecanje u boćanju i kartanju 
(briškula i trešeta), u lipnju 2016.  
 



 

  

Ujedno će  VMO sudjelovati 05. kolovoza 2016. na boćarskom turniru povodom  Dana domovinske 
zahvalnosti na jogu „Selo“. Turnir će se sufinancirati iz sredstava za rad Vijeća - pozicija 
nespomenuti rashodi poslovanja za nabavku priznanja (medalja) u iznosu od 200,00 kn. 

 
• Dani MO Zamet – voditelj Ivica Prtenjača, predsjednik VMO Zamet. Održavati će se od 11. 

do 16. lipnja 2016. Program će sadržavati: mjerenje tlaka i šećera i zdravstveno 
predavanje, prezentacija Karate kluba Zamet, večer Kluba starijih osoba, popodne sa 
članovima DTI Rijeka, kreativna radionica, izložba fotografija „Život na Zametu“, Zametska 
večer – glazbeno – poetska večer, završna svečanost i svečana sjednica.  

 
• Program ususret blagdanima – voditelj Ivica Prtenjača, predsjednik VMO zamet. Održati će 

se tradicionalno u prosincu, mjesecu darivanja i to od 4. do 17.  prosinca 2016. Za 
predškolsku djecu održati će predstava s Djeda Mrazom uz darivanje slatkiša, bit će i 
kreativna radionica, glazbeno scenski prikaz za odrasle, izložba radova OŠ Zamet, susret 
članova Vijeća  uz glazbeni program za volontere i suradnike.  
 

• Program briga o djeci – voditelji Astrid Krizman i Nikica Lenac. Održati će se 4  kreativne 
radionice, s ciljem razvijanja kreativnosti djece i njihovih pratitelja. Dječja reduta održati će 
se u organizaciji Zametskih zvončara i maškara.  
 

• Program zdravstva – voditelj Ivica Prtenjača, predsjednik VMO. Planirano je  mjerenja tlaka 
i razine šećera u krvi, zdravstvena predavanja, te suradnja u aktivnostima koje provodi GD 
Crvenog križa,  sudjelovanje u akciji „Solidarnost na djelu“.  
 

Rasprave nije bilo te je donesena jednoglasno 
 

ODLUKA:  
• Vijeće MO Zamet usvojilo je  predloženi plan programskih aktivnosti za 2016. godinu: 

program sporta, Dani MO Zamet, Program Ususret blagdanima, Program brige o djeci i 
program zdravstva. 

• Vijeće MO Zamet donijelo je Plan prihoda i rashoda programskih aktivnosti u 2016. godini  
 
 

AD 2 
Predsjednik VMO je izvijestio da su započeti radovi po komunalnim prioritetima za 2015. godinu i 
to u ulicama Bože Vidasa, Milutina Bataje i Ivana Lenca.  
       Dana 19.10.2015. održano je dežurstvo za grañane  predsjednika VMO i vijećnika Dina 
Jardasa te je zaprimljena primjedba grañana vezano uz dotrajali asfalt, rupe na cesti i sl. na 
prometnicama, ulicama Diračje i Ivana Ćikovića Belog.  
Prigovor je bio i na brzinu vožnje ulicom Bože Vidasa te na nepropisno parkiranje vozača na 
ugibalištima autobusnih stajališta te nogostupu.  
         Vijećnik Nikica Lenac obavijestio je prisutne da je će se pitanje sanacije prometnice u Ulici 
Ivana Ćikovića Belog postaviti i na Gradskom vijeću, s obzirom da je imao mogućnost o problemu 
razgovarati s gradskim vijećnikom.  
  
Donesen je jednoglasno sljedeći: 
 
Zaključak:  

• Vijeće MO će i nadalje pratiti ostvarenje komunalnih prioriteta u 2015. godini.  
• O stanju ulica Diračje, Ivana Ćikovića Belog i Bože Vidasa izvijestiti službe (Policije, 

Prometnog redarstva, Rijeka prometa, OGU za komunalni sustav) da poduzmu aktivnosti  
rješavanja problema sukladno nadležnosti.  

 
 
AD 3 Razno: Informacije 
 

• Nastaviti će se dežurstvo, gdje će uz predsjednika VMO biti prisutan i jedan član, po 
abecednom redu. 



 

  

 
• Svi upiti, prijedlozi, primjedbe grañana dostavljaju se kao i do sada nadležnim službama na 

rješavanje.  
 

• Vijećnik Boris Scutari izvijestio je da je ekipa boćara Zameta sudjelovala  na boćarskom 
turniru "Podmurvice 2015:"., te osvojila 2. mjesto.  

 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije  
                 

 
Sjednica je završila u  19,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 

Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Dino Jardas                                                                                      Ivica Prtenjača  
 
 

 
   


