
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-34/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  27. siječnja 2015. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 3. SJEDNICE VMO 

 
3. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 27. siječnja  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 
      - Ivica Prtenjača, predsjednik VMO 

- Boris Scutari, zamjenik predsjednika Vijeća 
- Vojmir Turak, član Vijeća                  
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 
 

Sjednici nisu bili nazočni:    
      - Nikica Lenac, član Vijeća  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te predložio  
 
DNEVNI RED  

1. Izvješće o radu VMO Zamet za 2014. godinu 
2. Realizacija prioriteta iz 2014. godine 
3.   Programske aktivnosti u 2015.  i upute za financiranje 
4.   Razno: informacije i zamolbe grañana 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1 
 
Predsjednik vijeća Ivica Prtenjača je dao izvješće o radu Vijeća MO Zamet za 2014. godinu. Na 
početku je istakao da je izvješće sastavljeno na temelju realiziranih aktivnosti prema vrstama 
programa. Sve programske aktivnosti vijeća realizirane su do konca godine prema planu.  
- U studenom je nakon provedenih izbora konstituirano novo Vijeće MO. Rekao da je osim što je 
održano 8 sjednica Vijeća, održano dvadesetak sastanaka vezano uz različitu komunalnu 
problematiku (realizacija prioriteta, uklanjanje oštećenja komunalnih objekata, komunalnog nereda, 
ureñenja cesta i nogostupa, ureñenja zelenih površina i dr.).  
- Realizirani su programi Dani MO, briga o djeci, ususret blagdanima, sport, akcija "biramo naj 
okućnicu, balkon, prozor", program zdravstva i socijalne skrbi. Ostvareni su i programi iz područja 
kulture (izložbe, glazbeno scenske priredbe) koje su ostvarene s klubom starih osoba Zamet i 
drugima. Nije ostvaren program tiskanja biltena s obzirom da nisu pribavljena sredstva sponzora.  
- Za sve aktivnosti planirano je 24.400,00 kn, a utrošeno je 23.592,78 kn, od toga 800,00 kn iz 
sredstava Odjela za poduzetništvo, 1.480,00 kn iz sredstava Odjela za sport i tehničku kulturu i 
19.539,97 kn (za programe) i 1.772,81 za rad VMO iz sredstava Odjela za gradsku samoupravu.  
- Predsjednik je dao osvrt na pokazatelje prijavljenih oštećenja komunalne infrastrukture te 
komunalnog nereda tijekom 2014. godine.  
- Dat je prikaz korisnika prostorija mjesne samouprave.  
Rasprave nije bilo s obzirom da su se aktivnosti odvijala u skladu  s planom, te je jednoglasno 
donesena: 



 

  

 
ODLUKU: Vijeće MO Zamet usvaja  

• Izvješće o radu za 2014. g. 
• te financijsko izvješće za 2014. g. (pregled prihoda i rashoda) 

 
AD 2 
Izvješće o realizaciji prioriteta  MO Zamet u 2014. godini dao je predsjednik Ivica Prtenjača, te 
rekao da je zajedno s Dinom Jardasom (Komunalna komisija) obišao teren kako bi utvrdili stanje  
realiziranih prioriteta. Zahvati iz nadležnosti Rijeka prometa, te Energa uglavnom su realizirani ili 
su u postupku realizacije. Rijeka promet  je dostavio i pismeno očitovanje. Zahvati iz nadležnosti 
Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti uglavnom nisu realizirani. 
Uslijedila je kraća rasprava te je donesena jednoglasno sljedeća  
ODLUKA: 

• Vijeće nije zadovoljno dinamikom realizacije prioriteta za 2014. godinu. 
• Od Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti (g. Zoran Tadić i Lucija Bagić) 

predsjednik će zatražiti očitovanje kad će se realizirati svi prioriteti. Upit će dostaviti 
elektronskim putem. 

 
AD 3 
Na početku su svi nazočni upoznati s uputama o financiranju programskih aktivnosti Vijeća u 2015. 
godini.  
Predsjednik je podsjetio vijećnike da već u veljači započinju programske aktivnosti za 2015. 
godinu: Program briga o djeci – maškarana reduta za koju su osigurana sredstva za nabavku 
slatkiša u iznosu od 400,00 kn, a zadužen je Nikica Lenac. 
Vojmir Turak i Boris Scutari su istakli da bi i ove godine trebalo na trgu dočekati 14. veljače 
Zametske maškare i zvončare, kao što je to učinjeno i prošle godine, te im pripremiti okrepu. 
Vijeće je nakon kraće  rasprave donijelo  jednoglasno sljedeće 
ODLUKA: 

- Za maškaranu dječju redutu (1. veljače) nabaviti slatkiše u visini od 400,00 kn  
- Za doček Zametskih maškara i zvončara (14. veljače) nabaviti okrepu iz sredstava za rad 

Vijeća u visini 400,00 kn 
 
AD 4   Razno: 
           Predsjednik Vijeća je izvijestio: 

• da grañani elektronskim putem prijavljuju oštećenja komunalne infrastrukture, 
komunalnog nereda. Svi zahtjevi i prijedlozi prosljeñuju se nadležnim službama na daljnje 
postupanje: g Anton Krpan (održavanje zelenih površina, rubnjaci na cesti u Ulici Ivana 
Zavidića, Tomislav Prpić (održavanje dječjeg igrališta i držanje pasa), g. Krešo Valčić 
(Komunalni nered uz kontejnera - odlaganje krupnog otpada), g. Sanjin Koraca (javna 
rasvjeta), gña. Željka Lekić (parkiralište Braće Fućak), Zlatko Priselec i M. Golubović 
(izmještanje kontejnera za kućno smeće)  i dr.  
 

• da grañani – predstavnici suvlasnika stanara bez obzira što nije objavljen javni poziv za 
dostavljanje prijedloga prioriteta za 2016. godinu dostavljaju zahtjeve za ureñenje okućnica 
zgrada. Prije razmatranja stručne službe Grada utvrdit će vlasništvo zemljišta, s obzirom 
da se kasnijim postupkom utvrñivalo da zahvat nije moguće realizirati zbog vlasništva 
zemljišta (nije javna gradska površina).   

 
• da se sastao s komunalnim redarom Jadranom Srdoc, kontakt policajcem Marjanom Geci 

i Stasiom Scarpa iz Rijeka prometa nadležnim za rješavanje komunalnih prioriteta s ciljem 
bolje komunikacije  na  rješavanju  prijava grañana ili komunalne problematike. 
 

• Dino Jardas član Komunalne komisije 
- ukazao je na nepropisno parkiranje i zaustavljanje vozila na autobusnoj stanici kod 

dvorane Centa Zamet i u Ulici .Bože Vidasa prema Osnovnoj školi Zamet.  
- Istakao je problem na prvoj razini, na trgu ispred dvorane Centar Zamet gdje se djeca 

penju na kosinu, krov  te smatra da bi  trebalo postaviti zaštitnu ogradu-mrežu. 
 



 

  

 
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije 
• Predsjednik VMO Ivica Prtenjača zatražit će očitovanje od nadležnih službi vezano uz 

prijavu člana vijeća Dino Jardas. Upit će dostaviti elektronskim putem. 
 

 
Sjednica je završila u  20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od  tri (3) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

    Marija Cuculić                                                                           Ivica Prtenjača  
 
 

 
   


