
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-34/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-4 
Rijeka,  24. veljače  2015. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 4. SJEDNICE VMO 

 
4. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 24. veljače  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                  
 

Sjednici nisu bili nazočni:    
      - Astrid Krizman, član Vijeća  
      - Marija Cuculić, tajnica 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te predložio Dina 
Jardasa kao zapisničara sjednice. Predložio je sljedeći 
 
DNEVNI RED  

1. Izvješće o fiskalnoj odgovornosti za 2014.godinu 
      2.  Ostatak sredstava prioriteta iz 2014. po prioritetima DZK 

3.   Prijedlog-dežuranje predsjednika VMO za grañane 
4.   Razno: informacije i zamolbe grañana 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1 
 
Predsjednik vijeća Ivica Prtenjača je dao izvješće o fiskalnoj odgovornosti  za 2014. godinu, te  
podsjetio je da je Izvješće o radu Vijeća za proteklu godinu usvojeno na protekloj sjednici. U 
nastavku je rekao da je izvješće sastavljeno tako, da bivši predsjednik Vojimir Turak potpisuje 
fiskalnu odgovornost za razdoblje od  01.01.2014 do 20.11.2014 ,a  Ivica Prtenjača predsjednik 
VMO Zamet potpisuje fiskalnu odgovornost od 20.11.2014 do 31.12.2014 godine. 
Rasprave nije bilo, te je jednoglasno donesena : 
ODLUKU: Vijeće MO Zamet usvaja  

• Izvješće o fiskalnoj odgovornosti  za 2014. godinu 
 
AD 2 
Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti dostavila pismeno očitovanje-izvješće o realizaciji 
prioriteta iz njene nadležnosti za 2014. godinu, a na traženje predsjednika VMO Ivice Prtenjača.  
Zahvati  su većinom realizirani  od osiguranih 280.000,00 kn ili su u postupku realizacije,  ostalo je 
132.751,27 kn s tim da još nije stigao račun od realizacije prioriteta ureñenje površine uz fitnes 
sprave u Ulici braće Bačić zapadno od kućnog broja 34. 
Uslijedila je kraća rasprava te je donesena jednoglasno sljedeća  
ODLUKA: 

• Vijeće MO Zamet prihvaća očitovanje, ali smatra da dinamika realizacije pojedinih 
zahvata nije prihvatljiva, jer se radovi prenose u narednu godinu u ovom slučaju 



 

  

u 2015., zbog čega podnositelji zahtjeva  negoduju, a Vijeće nema mogućnosti 
utjecati na to.  

• Vijeće MO je nezadovoljno jer se pojedini radovi na istoj lokaciji protežu kroz više 
godina, stoga podnositelje zahvata i samo vijeće zbunjuje (Ludvetov breg, 
Becićeva i sl.)  

 
AD 3 
Na početku su svi nazočni upoznati s prijedlogom predsjednika Vijeća da dežura u prostorijama 
MO za grañane, jer svi grañani nemaju mogućnosti komunikacije elektroničkim putem u pogledu 
dostavljanja prijedloga komunalnih prioriteta, prijava oštećenja objekata i komunalnog nereda ili 
drugim problemima. Na ovaj način imat će mogućnost izravno komunicirati s predsjednikom  - 
Vijećem MO. Dežuranje bi se odvijalo jednom mjesečno ponedjeljkom, u popodnevnim satima od 
17 do 18 sati, počevši od ožujka 2015 godine s ciljem poboljšanje komunikacije s grañanima. 
Vijećnici su prihvatili prijedlog te će i oni dežurati u slučaju da predsjednik ima nekih obaveza. 
Vijeće je nakon kraće  rasprave donijelo  jednoglasno sljedeće 
ODLUKA: 

• Predsjednika VMO dežurat će jednom mjesečno za grañane 
• Obavijest o dežurstvu biti će na oglasnoj ploči Mo i na  Web stranici MO 

 
 
AD 4   Razno: Predsjednik Vijeća je izvijestio: 

 
• da g. Krešo Valčić dostavio prijavu u pogledu rješavanja komunalnog nereda uz 

kontejnere  - odlaganje krupnog otpada u Ulici Avelina Turka. 
 

• Milan Klobučar član vijeća ukazao je na problem prometnica Diračje-Ivana Ćikovića 
Beloga koja je sklizava, puna grba i sl.  

 
• Boris Scutari zamjenik predsjednika je ukazao na problem postavljanja novih kontejnera 

za razvrstavanje otpada koja postavlja KD Čistoća d.o.o jer se postavljaju na parkirališta, 
prometnicu i sl. 
 

• Direktor Rijeka sporta g. .Zlatan Hreljac se očitovao na upit vijećnika Dine Jardasa 
vezano uz  problem na prvoj razini, na trgu ispred dvorane Centar Zamet gdje se djeca 
penju na kosinu i krov. 
 

• KD Vodovod i Kanalizacija Rijeka nastavlja s ulaganjima u komunalne vodne grañevine 
radi povećanja kvalitete životnog i komunalnog standarda. U ovoj godini započet će radovi 
predviñenim projektom EIB/CEB Rijeka. Radovi na području MO Zamet izvodit će se u 
dijelu Ulica Vladivoja i Milivoja Lenca, Zametskog korena, Čavalsko, Ante Mandića i Mate 
Sušnja. Rok za realizaciju je 18 mjeseci. 

 
Zaključak: 

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

prijavu grañana g. Kreše Valčića, člana vijeća Milana Klobučara. Upit će dostaviti 
elektronskim putem. 
 
 

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

Zapisničar – vijećnik VMO Zamet: Predsjednik VMO Zamet: 

    Dino Jardas                                                                                     Ivica Prtenjača  
 


