
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
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Rijeka,  16. lipnja 2015. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 8. SJEDNICE VMO 

 
8. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 16. lipnja  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 

   
Svečanu sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio sve uzvanike.  
 
DNEVNI RED  

1. Svečanost  povodom obilježavanja Dana MO Zamet 
 

 
AD 1 
 
Predsjednik vijeća Ivica Prtenjača je na početku sjednice pozdravio sve nazočne te posebno goste 
dragicu Fadljević, ravnateljicu Direkcije za mjesnu samoupravu te predsjednike Vijeća MO Zamet 
iz ranijih mandata gospodina Zlatka Galla  i gospodina Dominika Beno.  

• Rekao je da Vijeće djeluje u ovom  sastavu od listopada 2014. godine a to su: Dino Jardas,  
Astrid Krizman, Milan Klobučar, Nikica Lenac, Boris Scutari, Vojmir Turak i  Ivica Prtenjača. 

• U nastavku je dao osvrt na rad Vijeća. Aktivnosti kojima se bavilo u proteklom  razdoblju je  
komunalna problematika, rješavanje malih komunalnih zahvata  - prioriteti,  javna rasvjeta, 
uklanjanje oštećenja komunalne infrastrukture, rješavanje komunalnog nereda, prometnih 
problema i slično. 
Realizirani su prioriteti malih komunalnih zahvata iz 2014. godine kao što su ureñenje dječjeg 
igrališta u Ulici Bože Vidasa7, sanacija kolnika u Ulici Obitelji Sušanj, postavljene su fitnes sprave 
u Ulici Braće Bačić namijenjene odraslima i ostali manji zahvati. 

• Osim toga Vijeće  je ostvarilo: 
 1.  Programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi kao što je mjerenje tlaka i razine 
šećera u krvi, zdravstvena predavanja, dobrovoljno darivanje krvi,  u suradnji s Gradskim društvom 
Crvenog križa, Aktivom dobrovoljnih darivatelja Zamet, te Društvom tjelesnih invalida grada Rijeke.  
2.  Provedena je akcija "biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2015. godini.  
3.  Programske aktivnosti i područja sporta sudjelovanjem na sportskim susretima povodom Dana 
Svetog Vida, Kupa Delta. 
4.  Programske aktivnosti brige o djeci ostvarene su održavanjem kreativnih radionica, dani kruha 
u suradnji s OŠ Zamet, dječje redute u suradnji sa Zametskim maškarama i zvončarima i slično. 
Sve ove informacije dostupne su svima na web stranici Mjesnog odbora na  Portalu Grada. 

• Osvrnuo se i na ovogodišnji program obilježavanja Dana MO (turnir u boćanju i kartanju,  



 

  

predavanja, mjerenje tlaka i šećera, kreativne radionice, demonstracija Karate kluba Zamet, 
izložbe, Večer Kluba starijih osoba Zamet. Istakao je i sudjelovanje ekipa boćara i kartaša na 
sportskim susretima mjesnih odbora povodom Svetog Vida, pa je ekipa boćara zauzela 1. mjesto. 
Takoñer je i ove godine na malonogometnom turniru Kupu Delta igrala ekipa Zameta. 

• Na svečanosti su podijeljena priznanja i nagrade najuspješnijima u akciji "biramo najljepšu  
okućnicu balkon i prozor u 2015. godini" 

• Na kraju se  zahvalio svima koji su na bilo koji način doprinijeli realizaciji svih programskih  
aktivnosti vijeća, te podijelio zahvalnice pojedincima i institucijama. 
 
Zaključak nije donesen 
 

 
Sjednica je završila u  21,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                                              Ivica Prtenjača  
 
 

 
   


