
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-34/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  27. travnja 2015. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 6. SJEDNICE VMO 

 
6. sjednica VMO Zamet, održana je u ponedjeljak 27. travnja  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 

- Milan Klobučar, 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. Komunalni prioriteti za 2016. godinu 
2. Komunalna problematika 
3.  Razno: informacije i zamolbe grañana 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača je u uvodu izvijestio da je  zaprimljeno cca 41 novih prijedloga 
malih komunalnih zahvata za 2016. godinu, koji su dostavili grañani pojedinci te ovlašteni 
predstavnici suvlasnika stambenih zgrada s područja Zameta. Prijedlozi su dostavljeni temeljem 
javnog poziva, natječaja objavljenog  u Novom listu i na web stanicama Grada i MO, a zaprimali su 
se od 1. do 20. travnja.  
U nastavku je rekao  da se sastala Komunalna komisija u sastavu: Dino Jardas,  Astrid Krizman i 
Ivica Prtenjača i razmotrila sve prijedloge zahvata. Komisiji se priključila nova članica Claudia 
Pučić dipl. ing. grañevine.  
Osvrt je dat na prijedloge komunalnih zahvata koji su dostavljeni ranijih godina, te se nalaze na listi 
prijedloga prioritetnog održavanja komunalne infrastrukture za 2016 godinu. Na popisu zahvata 
prijedloga nalaze se novo zaprimljeni  prijedlozi te prijedlozi koje su dali članovi  Vijeća MO.   
Svi prijedlozi zahvata za 2016 godinu dostavit će se stručnim službama Grada na daljnju obradu 
prema vrstama zahvata (utvrñivanje stanja, prostorni uvjeti i vlasništvo zemljišta, planirana 
sredstva za realizaciju zahvata i sl.) Temeljem toga, na jesen će Vijeće donijeti listu prijedloga 
zahvata za realizaciju u 2016. godini, sukladno raspoloživim sredstvima.  
Nakon kraće rasprave donesen je jednoglasno 
 
Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prihvaća listu prijedloga komunalnih zahvata, koje će 
dostaviti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav na obradu te čine sastavni dio ovog 



 

  

zapisnika. 
   
 
AD 2 
Predsjednik VMO je vezano uz komunalnu problematiku rekao:    

• Da je  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 – Z2 (EIB-CEB) koja 
započinje 27. travnja 2015.godine a u srpnju (dio Ulica Čavalsko, Zametskog korena).  

• Da je 13. travnja u Gradskoj vijećnici održana prezentacija rada i suradnja vijeća mjesnih  
odbora i odjela gradske uprave kao i službi komunalnih i trgovačkih društava Grada Rijeke, u cilju 
bržeg i efikasnijeg rješavanja problema i pitanja komunalnog nereda, oštećenja objekata 
komunalne infrastrukture, ili pak realizacije malih komunalnih akcija bile su neke od  tema sastanka 
kojem je prisustvovao Dino Jardas u Ime VMO Zamet.  
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije 
 
 

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

• Da je potrebno odrediti zaduženje za predstojeće aktivnosti oko obilježavanja Dana MO 
početkom lipnja. Neke aktivnosti utvrdit će se na narednoj sjednici u svibnju.  
 

• Boris Scutari i Vojmir Turak zaduženi su za održavanje natjecanja u boćanju i kartanju 
povodom Dana MO koje je predviñeno za 5. lipnja a održavali bi se na jogu BK Zamet. 
Termini održavanja natjecanja dogovorit će se do konca svibnja s Boćarskim klubom  
 

• Astrid Krizman se zadužuje za provedbu "Akcije biramo najljepšu okućnicu balkon i prozor", 
Javni poziv objavit  će se putem Web stranice i plakatima, a traje od 4. do 15. svibanja. 
Planirano je da se za akciju treba prijaviti najmanje 10 učesnika.  

 
• Za organizaciju predavanja, mjerenje tlaka i šećera zadužuje se Ivica Prtenjača. 

 
• Za održavanje kreativne radionice zadužuje se Iva Hill 

 
•  Da je temeljem zaključka Vijeća od 16. ožujka 2015. predsjednik VMO Ivica Prtenjača 

dežurao za grañane u prostorijama MO, odazvalo se četvero sugrañana. 
 

Zaključak: 
• Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije 

 
       3/2  Boris Scutari je izvijestio da  će povodom Svetog Vida 31. svibnja na sportskim susretima  
mjesnih odbora sudjelovati ekipe  Zameta  i to: ekipa nogometaša pod vodstvom Roberta Ristla 
sudjelovati na Turniru Delta. Ekipa kartaša i ekipa boćara igrat će na terenima  ŠD Zamet. 

 
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  
 



 

  

 

 
   


