
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-34/10 
URBROJ:  2170/01-09-11-15-2 
Rijeka,  24. studenog 2015. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 12. SJEDNICE VMO 

 
12. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 24. studenog  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 
- Astrid Krizman, član Vijeća   
- Nikica Lenac, član VMO          

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

Sjednici nisu bili nazočni:      
Ostali nazočni: 

- Olga Sušnjar, predstavnik stanara zgrade Becićeva 5 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne. 

Zapisnik s 11. sjednice usvojen je jednoglasno. 
 
Predložio  je sljedeći   
 
DNEVNI RED  

1. Donošenje liste prioriteta za 2016. godinu 
2. Komunalna problematika 
3. Program Ususret blagdanima 
4. Rebalans financijskog plana za 2015. 
5. Razno: informacije i zamolbe grañana 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
AD 1 
 
Predsjednik VMO je na početku izvijestio da je vezano uz donošenje prijedloga Prioriteta MO 
Zamet, na sjednici nazočna gospoña Olga Sušnjar. Naime izrazila je potrebu da izvijesti Vijeće o 
stanju okoliša stambene zgrade Becićeva 5. 
 
Gospoña Susnjar je izrazila nezadovoljstvo ureñenjem okoliša javne parkovne površine oko 
zgrade. Navela je da se od 2011. godine protežu prijedlozi ureñenja okoliša. Upute ureñenja  
dobila od nadležnih službi Grada po izvidu na terenu, za što su izdvojena sredstva iz prioriteta MO, 
a da se osim zidića i ograde ništa nije napravilo, navodeći kao primjer ureñenje okoliša zgrada 
Becićeva kbr  3 i 7.  
 
U nastavku je predsjednik istakao da se sastala Komunalna komisija u sastavu: Dino Jardas, 
Astrid Krizman i vanjski suradnik ing. grañevine Claudia Pučić i on. Komisija je razmotrila sve 
obrañene prijedloge prioriteta za 2016. godinu te predložila redoslijed zahvata u 2016. godini.  



 

  

 
Uslijedila je rasprava. Dino Jardas i Milan Klobučar su istakli da Zamet ima mnogo dječjih igrališta,  
koja su prazna, u njima se ne igraju djeca, a da za izgradnju dječjeg igrališta planiranog u Ulici 
Mirka Jengića potrebno je izdvojiti 210.000,00 kn što je gotovo trećina sredstava planiranih za 
male komunalne zahvate na području Zameta. Predsjednik je podsjetio prisutne da su u 2014. 
godini izdvojena sredstva iz prioriteta za idejno rješenje i izvedbeni projekt navedenog igrališta, u 
iznosu od 24.375,00 kn. Nakon rasprave jednoglasno je donijeta sljedeća 
 
ODLUKA: 

Vijeće MO Zamet donijelo je Redoslijed prijedloga Plana prioriteta u održavanju 
objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području MO Zamet za 2016. godinu i 
sastavni je dio original zapisnika. 
 
 

AD 2 
Vezano uz komunalnu problematiku predsjednik VMO je izvijestio: 

1. da je temeljem prijave o nepropisnom parkiranju i prekoračenju brzine u Ulici Bože Vidasa,  
MUP - Druga policijska postaja izvijestila o poduzetim aktivnostima, te da je u okviru svoje 
nadležnosti utvrdila 16 prekršitelja. Prometno redarstvo i prometna policija nisu se očitovali. 
 

2. da se Odjel gradske uprave za komunalni sustav očitovao o stanju prometnica Ulica Diračje 
i Ivana Ćikovića Belog koje su u nadležnosti održavanja Hrvatskih cesta. Sanacija istih 
planirana je za početak naredne godine, nakon što se provede natječaj za odabir izvoñača 
radova.  
 

3. da se radovi po prioritetima iz nadležnosti Rijeka prometa odvijaju planiranom dinamikom 
(ohrapljivanje asfalta na raskršćima u Ulicama Milutina Bataje, Mirka Jengića, Bože Vidasa  
postavljanje parkovnih rubnjaka u Ulici Bože Vidasa). 

 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije  
 
 
AD 3  
 Predsjednik je podsjetio prisutne na aktivnost Vijeća koja je planirana Programom Ususret 
blagdanima. Tako će se  7. prosinca održati  kreativna radionica, 8. prosinca u 17 sati izvest će se 
predstava "Veseli prijatelji" za predškolsku djecu, a Djed Mraz će darovati djecu slatkišima, u 19,30  
održat će se glazbeno poetska večer s Alenom Polićem. 9. prosinca provest će se akcija  mjerenja 
tlaka i razine šećera u krvi, a u 18,00 sati održat će se predavanje "primjena eteričnih ulja u 
zimskih razdoblju", 10. prosinca u 18,00 sati održat će se svečana sjednica VMO.  
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije i obavezu da svojim zalaganjem 
doprinese kvalitetnoj realizaciji svih aktivnosti.  
                 
AD 4  
 
Predsjednik je upoznao nazočne da je potrebno donijeti Rebalans financijskog plana za 2015. 
godinu. Programskom aktivnošću Ususret blagdanima  planiran je nastup KUD-a Primorka, u 
iznosu od 3.000,00 kn. Za navedenu uslugu bila je predviñena i planirana pozicija "Ostale usluge". 
S obzirom da nije postignut dogovor s KUD-om, prihvaćena je ponuda programa u izvoñenju Alena 
Polića. Alen Polić nije u mogućnosti ispostaviti račun, pa je s njim sklopljen  Autorski ugovor. Za 
navedeni iznos potrebno je izvršiti zamjenu pozicije s "Ostale usluge" na "Intelektualne i osobne 
usluge". Rasprave nije bilo te je donesena jednoglasno sljedeća 
  
ODLUKA: 
Vijeće MO Zamet donosi Rebalans financijskog plana za 2015. 

 
 

AD 5  Razne informacije 



 

  

• 23. studenog 2015. održano je dežurstvo predsjednika VMO. Razgovaralo se o komunalnoj 
problematici i to s gospodinom Krešom Valčićem i Alceo Speticem vezano za komunalni 
nered oko kontejnera za kućni otpad u Ulici Avelina Turka kod kbr 5, s gospodinom 
Aničićem vezano za ureñenje okoliša stambene zgrade, te i gospoñom Olgom Sušnjar u 
pogledu primjedbe ureñenja parkovne površine - okoliša stambene zgrade Becićeva 5 iz 
sredstava za Prioriteta MO Zamet. 

• dogovoreno je da će naredna sjednica održati početkom prosinca radi donošenja 
Finacijskog plana za 2016.  
 

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

Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                                                      Ivica Prtenjača  
 
 

 
   


