
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-34/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  8. srpnja 2015. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 9. SJEDNICE VMO 

 
9. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu 8. srpnja  2015. godine  s početkom u 19,00 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                  
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
      - Astrid Krizman, član Vijeća 

-  Nikica Lenac, član Vijeća 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te predložio   
 
DNEVNI RED  

1. Izvješće o Danima MO 
2. Ostatak sredstava po prioritetima iz 2014. godine (10.000,00 kn) – nadležnost DZK 
3. Razno: 

 
 

AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača dao je izviješće o realizaciji obilježavanja Dana MO Zamet. 
Aktivnosti su se odvijale u skladu s programom i planiranim sredstvima, a trajale su od 6.do 16. 
lipnja 2015. Održano je: sportsko natjecanje u boćanju i kartanju dvije izložbe (izložba radova 
nastalih u radionicama polaznica kreativnih radionica "Korak po korak" i izložba fotografija "cvijeće 
i vrtovi Zameta"), "Rapsodija u plavom" program Kluba starijih osoba Zamet, predavanje o 
alergijama, mjerenje tlaka i šećera, Karate klub Zamet je održao prezentaciju vještina na trgu 
ispred mjesnog odbora. Održana je i kreativna radionica za male i velike, te svečana sjednica uz 
podjelu priznanja i nagrada učesnicima akcije "biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2015 
godini", te podjela zahvalnica pojedincima i institucijama za doprinos u realizaciji programa 
obilježavanja Dana MO uz glazbeni program i okrepu. Donesen jednoglasno sljedeći 
 
Zaključak:  

• Vijeće MO Zamet prihvaća izvješće o ostvarenim aktivnostima obilježavanja Dana MO 
- programske aktivnosti sporta,  
- programske aktivnosti poduzetništva (biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2015.),  
- programske aktivnosti samouprave (predavanja, radionice, kulturni programi, svečana sjednica). 
 
 
AD 2 
Predsjednik VMO je izvijestio Predsjednik VMO je izvijestio da je Zoran Tadić iz Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti dostavio obavijest o rasporeñivanju preostalih sredstava za 



 

  

prioritete u 2014. godini – ostatku sredstava u iznosu 10.000,00 kn. 
Komunalna komisija (Jardas, Krizman, Prtenjača), zbog operativnosti je podržala prijedlog 
gospodina Zorana Tadića da se sredstva utroše za ureñenje površina kod  u Braće Fućak 5 c i  
Marijana Stepčića 11 kod igrališta. 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 10.000,00 kn utroše 
-  za ureñenje površina u Braće Fućak 5 c (iznad igrališta)  
-  za ureñenje Marijana Stepčića 11 (oko dječjeg igrališta) 

 

 

AD 3 Razno:  
3/1 Informacije predsjednika : 

• Da je tijekom lipnja održao sastanke s Komunalnim redarom Jadranom Srdočem, Zoranom 

Tadiće, iz Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, Stasiom Scarpa i Rijeka prometa 

vezano uz rješavanje komunalnih prioriteta i pojedinih zahtjeva grañana. 

 

• da je prisustvovao otvorenju sezone plaže za invalide  Kostanj, po pozivu Društva tjelesnih 

invalida grada Rijeke. 

 

• Da je temeljem zaključka Vijeća od 16. ožujka 2015. o dežurstvu predsjednik VMO od rujna  

bi se u dežurstvo uključili i ostali članovi Vijeća. 

 

Zaključak: 
Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije 
 

3/2 
• Boris Scutari je predložio da se na Trgu riječkih olimpijaca izgradi "fontana" koja bi 

upotpunila prostor trga.  

Ovaj prijedlog podržao je Milan Klobučar, naglasivši da fontana ne mora biti velika i 

posebna, već da ima tekuću vodu, nešto slično kao što je na trgu ispred Crkve Srca 

Isusova na Zametu.  

U raspravi je predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača podsjetio prisutne, da kompleks Centra 

Zamet prema odgovoru na ranije zahtjeve Vijeća, oko ureñenja Trga, sve promjene bi 

narušile arhitektonski idejni vizualni i funkcionalni koncept trga u cjelini, te zadirale u 

autorska prava nadležnih arhitekata. Ovu obavijest dostavio je Odjel gradske uprave za 

gospodarenje imovinom, Direkcija za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i 

stambene namjene u čijoj nadležnosti se nalazi kompleks Centra Zamet, te Rrijeka sport 

koji upravlja objektom   

Donesen je jednoglasno sljedeći 

 

Zaključak: VMO Zamet predlaže da se na Trgu riječkih olimpijaca izgradi "fontana". Zamolbu 

uputiti nadležnom Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom na razmatranje. 

  

• Boris Scutari je u ime Joga "Selo" izvijestio da se povodom Dana domovinske zahvalnosti 

5. kolovoza, održava turnir u boćanju, te da bi bilo poželjno da vijeće MO da svoj doprinos u 

realizaciji turnira na način da nabavi 8 medalja za najuspješnije. Donesen je jednoglasno 

sljedeći  

 

Zaključak: VMO Zamet podržava turnir te će utvrditi mogućnost nabavke medalja do iznosa od 

200,00 kn (iz sredstava Vijeća, s pozicije ostalih nespomenutih rashoda), s obzirom da Vijeće nije  

 

 



 

  

planiralo aktivnost posebnim programom rada u 2015. godini.  

                   

 

 

 

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  
 
 

 
   


