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MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/16-34/11 
URBROJ:  2170/01-09-11-16-2 
Rijeka,  14. prosinca 2016. 
 

ZAPISNIK 
SA 24 SJEDNICE VMO 

 
24. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu 14. prosinca  2016. godine,  s početkom u 17,00 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 23. sjednice usvojen je većinom glasova 6 ZA i 1 Protiv (zbog odluke pod točkom 3. 
dnevnog reda). 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED 

1. Donošenje Financijskog plana za 2017. godinu (Program rada za 2017.) 
2. Potpora ideji pripreme izdavanja knjige „Zamet nekad i sad“ Naklade Kvarner d.o.o. 
3. Razno  

 
Dnevni red je  jednoglasno usvojen uz dopunu točke razno. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača je izvijestio da je zasjedalo Povjerenstvo za ocjenu programskih 
aktivnosti Vijeća za 2017. godinu Odjela za gradsku samoupravu i upravu. Programske aktivnosti 
Vijeća mjesnog odbora su prihvaćene (uz tekstualne korekcije).   
Temeljem članka 5. Pravila o radu Vijeća Mjesnog odbora Zamet, Vijeće Mjesnog odbora Zamet  
je obavezno donijeti Financijski plan primitaka i izdataka u 2017., s projekcijom za 2018 i 2019. 
godinu. 
Također je izvijestio da se  temeljem Odluke o izvršenju Proračuna grada Rijeke, (od 22. prosinca 
2016.), Proračun  sukladno Odluci o uvođenju Riznice Grada Rijeke („Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 12/15 i 13/16),  izvršava preko jedinstvenog računa Riznice Grada Rijeke, na način da 
se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju na jedinstveni račun Riznice i sva 
plaćanja izvršavaju s tog računa. 
Primjedbi nije bilo pa je jednoglasno  donesena  
 
ODLUKA: 
Vijeće MO Zamet donijelo je  
- Financijski plan za 2017. godinu i projekciju za 2018. i 2019. godinu.  
- Program rada za 2017. 
 
 



 

  

 
AD 2   

 
Predsjednik VMO je izvijestio da je došla zamolba „NAKLADE KVARNER“  o pomoći, suradnji na 
pripremi knjige o Zametu nekad i sad. U raspravi, vezano uz pripremu knjige o Zametu, Vojmir 
Turak dao je kraće obrazloženje o potrebi izdavanja takve knjige. Nikica Lenac se javio da će 
pomoći u prikupljanju materijala (fotografija, dokumenata  i sl.)  
Vijeće MO Zamet je jednoglasno dalo potporu privatnoj inicijativi gospodina Tomislava  Pilepića i 
Vojmira Turka i donijelo sljedeći: 
 
Zaključak: 
Vijeće MO će podržati aktivnosti za pripremu i izdavanje knjige o Zametu, sukladno 
nadležnosti i mogućnosti  koje proizlaze iz rada Vijeća mjesnog odbora. 
               
   
AD 3  Razno 
       3/1 Boris Scutari  moli da se dostavi požurnica nadležnim službama za postavljanje rukohvata 
na stepenice u Ulici Bože Vidasa i Milutina Bataje, te fizičke zapreke (umjesto postojećih gljiva) na 
spoju cesta Bože Vidasa kod kbr 16 i Avelina Turka. 
       3/2  Milan Klobučar i Ivica Prtenjača, posjetili su u ovoj godini po drugi put djecu u Domu Ivane 
Brlić Mažuranić i darovali ih higijenskim potrepštinama i slatkišima, iz sredstava dobrovoljnih 
priloga članova Vijeća i tajnice, prikupljenih tijekom godine. 
        3/3  Predsjednik je izvijestio o posjetu Studijske delegacije iz Bosne i Hercegovine Rijeci i 
Sportskom centru Zamet te domaćinu MO Zamet. Fadljević Dragica, ravnatelj Direkcije za mjesnu 
samoupravu i upravu te Ivica Prtenjača prezentirali su rad mjesne samouprave u Gradu Rijeci.  
        3/4  Dežurstvo predsjednika VMO u prosincu, ukoliko budu potrebe i interesa građana, utvrdit 
će se naknadno.  
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet bez primjedbi prima na znanje sve informacije. 
 
 
 

 
Sjednica je završila u  18,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
                      
Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                                Ivica Prtenjača 
 

 
 

 
 


