
 

  

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/18-34/1 
URBROJ:  2170/01-09-11-18-2 
Rijeka,  30. siječnja 2018. 
 

ZAPISNIK 
SA 34. SJEDNICE VMO 

 
34. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak, 30. siječnja 2018. godine,  s početkom u 18,00 sati 
u prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Dino Jardas, član Vijeća  
- Milan Klobučar, član Vijeća  

      - Nikica Lenac, član VMO  
      - Astrid Massari, član Vijeća 
      - Ivica Prtenjača, predsjednik VMO 
      - Boris Scutari, zamjenik predsjednika Vijeća 
      - Vojmir Turak, član Vijeća  

- Marija Cuculić, tajnica MO     
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 
 
 Zapisnik sa 33. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED 
1. Izvješće o radu VMO Zamet za 2017.   
2. Aktivnost VMO - doček Zametskih maškara i zvončara 
3. Komunalna problematika (odgovori KD Autotrolej, TD Rijeka promet i dr.) 
4. Razno 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno.  
 
AD 1 
Izvještaj o radu VMO Zamet za 2017. godinu podnio je predsjednik VMO Ivica Prtenjača. U uvodu 
je istakao da je Izvješće sastavljeno na temelju realiziranih aktivnosti vijeća, prema vrstama 
programa, te financijsko izvješće. Sve programske aktivnosti vijeća realizirane su do konca godine 
prema Planu. Osim toga Vijeće je tijekom godine realiziralo programe sporta i kulture  temeljem 
odluka donesenih na sjednicama Vijeća. 
Dat je prikaz prijava oštećenja komune infrastrukture  i  pregled prijava i otklanjanja komunalnog 
nereda u 2017. godini, te prilaz korisnika prostorija mjesne samouprave.  
Rasprave nije bilo s obzirom da su se aktivnosti odvijala u skladu s planom, pa je jednoglasno 
donesena: 
 
ODLUKU:  
-   Vijeće MO Zamet usvaja Izvješće o radu za 2017. g. i 
-   Financijsko izvješće za 2017. g. (pregled prihoda i rashoda) 
 
 
AD 2   
 Vojmir Turak, Boris Scutari i predsjednik VMO izvijestili su  da će Zametske maškare i zvončari i 
ove godine tradicionalno obilaziti Zamet i širu okolicu. Tako je predviđeno da će u subotu 3. veljače 
doći na Trg riječkih olimpijaca (dostavljena je pisana obavijest, predsjednice Pusnog odbora Maje 



 

  

Stepančić). Vijeće bi ih i ove kao i prethodnih godina dočekalo i pripremilo okrepu. Rasprave nije 
bilo te je donesen jednoglasno sljedeći: 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Zamet za doček Zametskih maškara i zvončara pripremit će okrepu u iznosu do 400,00 
kn  iz sredstava s pozicije reprezentacije za rad VMO. 
 
AD 3  
Vijeće je upoznato s odgovorima koje su dostavili: 
3/1 OGU za komunalni sustav i KD Autotrolej su se negativno očitovali na prijedlog građana i VMO 
u pogledu povećanja broja vožnji autobusa linije 2A. U raspravi je ponovo istaknuto da je potreba 
povećanja broja vožnji,  posebno nedjeljom i u dane blagdana potreba zapadnog dijela Zameta i 
šireg Zameta. Povećanjem broja vožnji  došlo bi i do rasterećenja linija br. 2. Jednoglasno je 
donesen sljedeći: 
 
Zaključak: 
VMO Zamet  će ustrajati u traženju povećanja  broja vožnji autobusa linije 2A, te nastaviti  
razgovore s nadležnim službama grada i KD Autotrolej kako bi se postigao dogovor kojim bi 
se zadovoljilo građane zapadnog djela Zameta. 
 

3/2 TD Rijeka promet dostavio je odgovor o ukidanju parkirnog mjesta za dostavu u Ulici Braće 
Fućak 2, temeljem zamolbe stanara zgrade br.4 u istoj ulici.  
 
3/3  Vijeće je upoznato s dopisom, primjedbom  koji je dostavila gospođa Jasminka Letinić, Bože 
Vidasa 42 i odgovorom Odgovor OGU za komunalni sustav o rješavanju problema uz komunalnu 
infrastrukturu i komunalni nered, odgovor joj je dostavljen e-mailom. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informacije 3/2 i 3/3 bez primjedbi. 
 
AD 4 Razno: 
 
4/1  
Predsjednik VMO je izvijestio da je održano dežurstvo 29. siječnja odazvalo se četvero građana, na 
temu komunalne problematike i iz domene socijalne skrbi (koje nisu u nadležnosti VMO Zamet). 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju. 
 
4/2  
Boris Scutari, zamjenik predsjednika VMO  je predložio da se podrži gospodina Miljenka Kruljća, 
te da mu se omogući postavljanje izložbe radova na temu zvončara koje izrađuje od šibica i sl. 
Radovi bi bili izloženi jedan dan uz prikaz - radionicu izrade i nisu namijenjeni prodaji. 
Zaključak: Vijeće MO Zamet je jednoglasno podržalo prijedlog, a termin izložbe dogovorit će se 
naknadno. 
 
4/3 
Predsjednik VMO je izvijestio da je VMO na znanje dostavljan prijedlog ovlaštena osoba stanara 
zgrade Plitvička 7 vezano uz rješavanje  problema kanalizacije, koji je dostavljen i nadležnim 
službama Grada na rješavanje.   
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje bez primjedbi informacije   
 
 
 
Sjednica je završila u  20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
                      
Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                          Ivica Prtenjača 
 

 


