
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-34/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  30. ožujka 2015. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 5. SJEDNICE VMO 

 
5. sjednica VMO Zamet, održana je u ponedjeljak 30. ožujka  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 Vijeća  
      - Ivica Prtenjača, predsjednik VMO 

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

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  Milan Klobučar, član Vijeća 

   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te predložio  
 
DNEVNI RED  

1. Ostatak sredstava po prioritetima 2014.g.- nadležnost Rijeka prometa 
2. Komunalna problematika 
3. Razno: informacije i zamolbe grañana 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
AD 1 
 
Predsjednik VMO je izvijestio da je TD Rijeka promet dostavio izvješće o rasporeñivanju preostalih 
sredstava za prioritete u 2014. godini u iznosu od 59.903,00 kn. Sastala se Komunalna komisija 
(Jardas, Krizman Prtenjača) i dala prijedlog ureñenja okoliša u Ulici braće Bačić. Nakon kraće 
rasprave donesena je većinom glasova sljedeća  
 
ODLUKA: 

• Vijeće MO Zamet predlaže da se preostala sredstava od 59.903,00 kn utroše na 
grañevinsko ureñenje okoliša u Ulici braće Bačić južno od kućnog broja 33 do kbr. 41. 

 
 
AD 2 
Predsjednik VMO je vezano uz komunalnu problematiku rekao:    

• Da je danas održan sastanak u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav vezano uz 
izvoñenje radova u sklopu investicijskih ciklusa rekonstrukcije i izgradnje sanitarne kanalizacije i  
vodoopskrbne mreže VIK-a na mreži gradskih prometnica, uz prezentaciju prometnih rješenja  
privremene regulacije prometa za 1. fazu radova na području Zameta – Z3 (EIB-CEB) koja 
započinje 07.travnja 2015. godine (dio Ulice Ante Mandića).  

• Da će se od 1. do 20. travnja zaprimati prijedlozi komunalnih prioriteta za 2016. godinu, 
javnim pozivom  putem medija i web stranice. 



 

  

• Da su započeli  radovi na ureñenju i proširenju dječjeg igrališta u ulici Bože Vidasa 7 
(Prioritet iz 2014. godine) 

• Da je postavljanje i premještanje kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada i reciklažu 
regulirano Pravilnikom o uvjetima za postavu predmeta i privremenih objekata kojim se 
služi Komisija za prijedlog koja djeluje u okviru Odjela gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.  

•  Da je KD Čistoća izvijestilo da će se primjedbe-prijedloge postavljanja kontejnera za 
selektiranje otpada rješavati po prioritetima u primjerenom roku.  
 

Zaključak: 
• Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije 

 
 

AD 3 Razno: 
 
      3/1 Predsjednik Vijeća je izvijestio: 

• Da je temeljem zaključka Vijeća od 16. ožujka 2015. dežurao za grañane u prostorijama 
MO, odazvalo se dvoje sugrañana, novo dežurstvo biti će 20. travnja. 

• Da je Odjelu gradske uprave za poduzetništvo dostavljeno mišljenje Vijeća u pogledu 
produljenja radnog vremena ugostiteljskim objektima s područja Zameta na temelju odluke 
Vijeća donesene na 2. sjednici  

• Da je Odbor za mjesnu samoupravu dao prijedlog o održavanju tematskih sjednica za 
pojedine grupacije mjesnih odbora po teritorijalnom principu ili  zajedničkoj problematici. 

• Najavio je da će 1. travnja  održati kreativna radionica za djecu na temu Uskrsa  
• Najavi da će se 27. travnja održati naredna sjednica Vijeća, a za 20. travnja najavljen je 

sastanak Komunalne  komisije (razmatranje  prioriteta za 2016. godinu) 
 

Zaključak: 
• Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije 

 
 

       3/2 Predsjednik Vijeća je izvijestio: 
• Da je Odjel za gradsku samoupravu i upravu dostavio informaciju da će se održati sportski 

susreti mjesnih odbora povodom Dana Svetog Vida. Vijeće treba imenovati osobu koja će 
biti zadužena za koordinaciju. 

Zaključak: 
• Vijeće MO Zamet imenovalo je Borisa Scutari za koordinatora sportskih susreta mjesnih 

odbora koji će se održati u lipnju 2015. godine na terenima ŠD Zamet, te malonogometni 5. 
kup Delta na igralištu Delta. 
 
 

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

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

    Marija Cuculić                                                                           Ivica Prtenjača  
 
 

 
   


