
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-34/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  26. svibnja 2015. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 7. SJEDNICE VMO 

 
7. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 26. svibnja  2015. godine  s početkom u 19,00 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 uz dopunu  
 
DNEVNI RED  

1. Dani MO Zamet  2015. godine 
2. Izviješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 

mjesnih odbora za 2014. godinu  
3. Odluka o ostatku sredstava po prioritetima iz 2014. g – nadležnost Rijeka prometa 
4.  Razno: informacije i zamolbe grañana 

 
Dnevni red je uz dopunu 3. točke dnevnog reda jednoglasno prihvaćen. 

 
 

AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača je u uvodu izvijestio o aktivnostima koje će se provesti prema 
Programu obilježavanja Dana mjesnog odbora Zamet. Dogovoreni su termini i sadržaj. 
Obilježavanje Dana MO započet će: 
 

- sportskim turnirom u boćanju i kartanju koji će se održati  6. lipnja na boćalištu BK Zamet, s 
početkom u 9 sati (zaduženi Boris Scutari i  Vojmir Turak) 

- 8. lipnja od 9 sati održat će se mjerenje tlaka i razine šećera u krvi (GD Crvenog križa 
Rijeka), a u 18,00 sati započet će demonstracija vještina Karate  kluba Zamet na Trgu 
riječkih olimpijaca 

- 9. lipnja u 18. sati otvorit će se izložba radova polaznica kreativnih radionica "Korak po 
korak" Matice umirovljenika Rijeka, a u 19 sati nastavit će se s programom Kluba starijih 
osoba Zamet, pod nazivom "Rapsodija u plavom" (Klub Zamet) 

- 10. lipnja u 19. sati održat će se kreativna radionica za djecu i odrasle (Iva HIll) 
- 11. lipnja u 19 sati predviñeno je predavanje o alergijama dr. Jadranka Jelića (Ivica 

Prtenjača) 
- 16. lipnja u 19 sati predviñena je završna svečanost obilježavanja Dana MO uz podjelu 

priznanja  u akciji "biramo najljepšu okućnicu balkon i prozor (zadužena Astrid Krizman, 



 

  

Maja Galović, Helga Galjanić i tajnica), u 20 sati predviñeno je otvaranje izložbe fotografija 
"Cvijeće i vrtovi Zameta" ( Foto Kurti) 
 

Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Zamet se obvezuje uključiti se aktivno u realizaciju svih planiranih 
aktivnosti.  
   
 
AD 2 

Predsjednik VMO je izvijestio da je na sjednici Gradskog vijeća usvojeno Izviješće o izvršenju 
Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora za 2014. 
godinu, te istakao da u izvješću nisu navedeni razlozi odustajanja od realizacije pojedinih 
zahvata kao što je sanacija raskršća ulica Slavka Tomašića i Ivana Ćikovića Belog i sl. 

Zaključak: 
• Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju  

 
 

AD 3  
Predsjednik VMO je izvijestio da je TD Rijeka promet dostavio izvješće o rasporeñivanju preostalih 
sredstava za prioritete u 2014. godini – ostatku sredstava u iznosu 30.151,56 kn. 
Komunalna komisija (Jardas, Krizman, Prtenjača) dati će prijedlog. Bez rasprave je donesena 
jednoglasno sljedeća  
 
ODLUKA: 

• Vijeće MO Zamet podržava prijedlog Komunalne komisije da se preostala sredstva  iz 
plana prioriteta za 2014. godinu u iznosu od 30.151,56 kn utroše  na sanaciju asfalta 
istočnog prilaza u Ulici obitelji Sušanj kod kbr. 2. 

 
 
AD 4  Razno:  

4/1     Informacije  
• Da ovih dana započinju radovi u Ulici Obitelji Sušanj na sanaciji kolnika iz prioriteta za 

2014. i 2015. godinu iz nadležnosti realizacije Rijeka prometa (Stasio Scarpa) 
 

• 31. svibnja na terenima ŠD Zamet održat će se sportski susreti mjesnih odbora povodom 
Svetog Vida, te 5. kup Delta (malonogometni turnir). 

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

dežurao 18. svibnja za grañane u prostorijama MO, odazvalo se šestero sugrañana. 
 

• Od 22.-24.svibnja 2015. održan je  „Dan otvorenih vrata“ Baptističke crkve, te je  
predsjednik VMO Ivica Prtenjača  (na pismeni poziv) prisustvovao skupu 22. svibnja. 
 

• Da će se 28.svibnja obilježiti Dan Osnovne škole Zamet 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije 
 
 
4/2 

• Milan Klobučar, član VMO Zamet predložio je da se uputi KD "Autotrolej" prijedlog u 
pogledu korekcije voznog reda u ljetnim mjesecima kada nema nastave u OŠ. Predlaže da 
autobus vozi svaki puni sat iz grada i u grad, jer sadašnji raspored ne zadovoljava većinu 
grañana, a posebno grañane starije životne dobi.  
Donesen je jednoglasno sljedeći 
 



 

  

Zaključak: VMO Zamet će uputiti KD Autotrolej zamolbu s prijedlogom korekcije voznog reda linije  
                  autobusa 2A. 
 
 

 
Sjednica je završila u  21,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri  (3) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                                              Ivica Prtenjača  
 
 

 
   


