
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-34/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  27. studenog 2014. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 1. SJEDNICE VMO 

 
1. sjednica VMO Zamet, održana je u četvrtak 27. studenog  2014. godine  s početkom u 18,00 sati 
u prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Dino Jardas, član Vijeća  
- Astrid Krizman, član Vijeća 
- Nikica Lenac, član Vijeća 

      - Ivica Prtenjača, predsjednik VMO 
- Boris Scutari, zamjenik predsjednika Vijeća 
- Vojmir Turak, član Vijeća                  
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 
 

Sjednici nisu bili nazočni:    
      - Branko Raña, član Vijeća 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te  predložio   
 
DNEVNI RED  

1. Odreñivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro računu Mjesnog odbora, 
2. Usvajanje poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Zamet, 
3. Usvajanje pravila Mjesnog odbora Zamet, 
4. Usvajanje pravilnika o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnoga 

odbora 
5. Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete za 2015. godinu  u MO Zamet 
6. Ostatak sredstava realizacije plana prioriteta za 2014. (151.518,08 kn - Rijeka promet) 
7. Programa rada za 2015. godinu 
8. Realizacija programskih aktivnosti VMO do konca 2014.godine  
9. Razno: informacije i zamolbe grañana 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen uz dopunu dnevnog reda pod točkom 6. 
 

AD 1 
 
Predsjednik vijeća Ivica Prtenjača izvijestio je prisutne da je na početku potrebno donijeti  odluku o 
ovlastiti osobe za raspolaganje sredstvima na žiro računu MO. Predloženi su da to budu 
predsjednik i zamjenik predsjednika VMO. Bez rasprave  je donesena jednoglasno sljedeća 
ODLUKA: 
 Za raspolaganje sredstvima na žiro računu ovlašćuju se slijedeće osobe: 

- IVICA  PRTENJAČA,  predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Zamet,  
- BORIS SCUTARI,   zamjenik predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Zamet 

  
 
AD 2 
Predsjednik vijeća Ivica Prtenjača izvijestio je prisutne da je potrebno donijeti odluku o usvajanju 
dokumenata koji su usklañeni sa novim propisima i odredbama Zakona i uredbi, a na osnovu kojih 
se bazira rad Vijeća. Tako je potrebno donijeti Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Zamet.  



 

  

Bez rasprave donesena je jednoglasno sljedeća 
ODLUKA: 

• Usvaja se Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Zamet 
 
 
AD 3 
Predsjednik vijeća Ivica Prtenjača izvijestio da je potrebno donijeti odluku o Pravilima Mjesnog 
odbora Zamet. Jednoglasno je donesena  
ODLUKA: 

• Usvajaju se Pravila Mjesnog odbora Zamet 
 
 
AD 4 
Predsjednik vijeća Ivica Prtenjača izvijestio da je potrebno donijeti odluku o Pravilniku o 
nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnoga odbora. Jednoglasno je 
donijeta  
ODLUKA: 

• Usvaja se Pravilnik o nagrañivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju 
mjesnoga odbora zamet 

 
AD 5 
Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete za 2015. godinu u MO Zamet, obrazložili su 
Dino Jardas i Ivica Prtenjača. Za sjednicu Vijeća pripremili su prijedloge prioritetnih zahvata u visini 
od 729.000,00 kn.  
Predlagatelji komunalna komisija je koristila obrazloženja i informacije stručnih službi Grada, koje 
su sve predložene zahtjeva, ukupno 67 obradili prema vrsti i nadležnosti zahvata, tj. Energo, 
Rijeka promet i Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti.  
U raspravu su se uključili svi prisutni i konstatirali da je bilo doista malo vremena za donošenje 
odluke i rasporeñivanja sredstava za pojedine prioritetne zahvate u 2015. godini.  
Neki od prioriteta zbog iznosa (210.000,00 kn) za realizaciju zahvata kao npr  izgradnja i 
opremanje dječjeg igrališta u Ulici Mirka Jengića neće se moći uvrstiti u realizaciju za 2015. 
godinu. Njegova realizacija uvrstit će se u prijedloge prioritetnih zahvata u 2016 godini.  
Isto tako odgodit će se sanacija asfalta u dijelu Ulice Ante Mandića zbog informacije o izvoñenju 
radova  KD VIK-a. 
Nakon rasprave donesena je jednoglasno sljedeća  
ODLUKA: 
Vijeće MO Zamet donosi listu Prioriteta komunalnih zahvata za 2015. godinu koja se nalazi u 
prilogu original zapisnika. 
 
 
AD 6  
Predsjednik VMO je izvijestio da je TD Rijeka promet dostavio izvješće o ostatku sredstava u 
iznosu od 151.518,08 kn, preostalih zbog razlike plana i realiziranih radova za područje MO Zamet 
u 2014. godini. Dio navedenog iznosa su i sredstva od 80.000,00 kn planirana za sanaciju 
raskršća Ulice Ivana Ćokovića Belog i Slavka Tomašića koje nije realizirano. Nakon kraće rasprave 
donesena je jednoglasno sljedeća  
 
ODLUKA: 
Vijeće MO Zamet predlaže da se preostala sredstava  od 151.518,08 kn utroše na sljedeće: 

• Nastavak radova iz 2014. g. - sanacija oborinskih voda u ulici Ćirila Kosovela kod kbr.4  u 
iznosu od  30.000,00 kn 

•  Nastavak radova iz 2014. g. -  ureñenje okoliša u ulici Ante Pilepića kod kbr.19 
 u iznosu od  30.000,00 kn 

• Sanacija asfalta od raskrižja u ulici Bože Vidasa kod 6 prema Ulici obitelj Sušanj kbr. 2 i 7 , 
u iznosu od  91.518,08 kn 

 
 
AD 7  Vijeće MO Zamet je raspravljalo o Programu rada za 2015 godinu. Utvrñeni su nosioci 
realizacije pojedinih programskih aktivnosti i to sport: Boris Scutari i Vojmir Turak, briga o djeci  



 

  

Astrid Krizman i Nikica Lenac (maškarane redute), Dani MO i Ususret blagdanima predsjednik 
VMO, Vojmir Turak i Dino Jardas, zdravstvo Ivica Prtenjača. Svi programi dostavit će se nadležnim 
Odjelima poduzetništva, sporta i samouprave odnosno  povjerenstvima na usvajanje, s obzirom da 
se pojedini programi financiraju ili sufinanciraju iz proračunskih sredstava tih Odjela. Nakon 
rasprave donesena je jednoglasno   
 
ODLUKA: 
Vijeće donosi Program rada za 2015. godinu i to: 

• Programske aktivnosti sporta  
• Obilježavanje Dana MO 
• Akcija "biramo najljepšu okućnicu balkon i prozor" 
• Briga o djeci  
• Ususret blagdanima 
• Aktivnosti zdravstva i socijalne skrbi 
• Plan rashoda programskih aktivnosti  

 
 
AD 8 
Predsjednik je izvijestio da do kraja ove kalendarske godine predstoji realizacija programa Ususret 
blagdanima. Dogovoreno je da će se održati: mjerenje tlaka i razine šećera u krvi, predavanje dr. 
Jelića, 9.12. kreativna radionica za djecu, 12.12. predstava "Testament", 13.12. Djed Mraz će 
nakon predstave "Prijatelji iz vesele kutije" podijeliti slatke pakete predškolskoj djeci (planirano 
110), te 16.12. svečana sjednica za volontere i suradnike uz okrepu. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Zamet se obvezalo da će se uključiti u realizaciju planiranih aktivnosti, te animirati 
sugrañane (predstava, predavanje) kako bi se u što većem broju odazvali. Kalendar dogañanja 
objaviti na Web stranici MO. 
 
  
AD 9 
Predsjednik je izvijestio da su zaprimljeni  
9/1. zahtjev gospodina Kreše Valčića, Avelina Turka 5 u pogledu uklanjanja nereda oko kontejnera 
za kućni otpad, te je isti dostavljen nadležnoj službi KD Čistoća, Komunalnom redarstvu i Direkciji 
zajedničke komunalne djelatnosti na daljnje postupanje  
 
9/2. prigovor gospodina Nenada Panića, Braće Bačić 27 na izvedene radove postavljanja 
rukohvata i ograde koji je dostavljen Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti na postupanje.   
 
9/3.  prigovor i prijedlog gospodina Nevena Klausa, Braće Cetina 10, na problem prolaska djece 
podvožnjakom "Rio" zbog skliskog asfalta i ne poštivanja prometne signalizacije (semafora) od 
strane vozača. Isti je dostavljen Rijeka prometu, Info centru MUP-a, Prometnom redarstvu, Direkciji 
zajedničke komunalne djelatnosti na daljnje postupanje sukladno nadležnosti. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Zamet prima na znanje informacije 
 
9/4. Članovi Vijeća raspravljali su o prijedlogu gospodina Amira Malkića, Diračje 104 vezano za 
postavljanje pokretnog stupića na odvojku ceste u Ulici Diračje, te donijeli jednoglasno sljedeći  
 
Zaključak: 
S obzirom da Vijeće nije stručno tijelo i nema nadležnost donositi odluku o postavljanju stupića da 
se zahtjev dostavi stručnim službama Grada i Rijeka prometa na rješavanje. Na odvojku ceste iz 
Ulice Diračje koji vodi prema kbr 104 i 107. Takoñer je gospodin Ivan Beletić, Diračje 107 tražio 
postavljanje stupića kako bi se spriječio prolazak motorima. Stoga treba uzeti u razmatranje oba 
prijedloga. 
 
9/5. Članovi Vijeća razmotrili su prijedlog Silvane Vujnović, Braće Cetina 1 vezano za izgradnju 
igrališta za pse na zelenoj površini kod podvožnjaka "Rio". 



 

  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Zamet ovaj prijedlog podržava te će ga uputiti nadležnim Odjelima Grada na 
razmatranje. 
 
9/6.  Predsjednik VMO je izvijestio da je Hrvatska demokratska zajednica danas dostavila obavijest 
o preuzimanju mandata vijećnika gospodina Milana Klobučara, Mirka Jengića 35, s obzirom da je 
gospodin Branko Raña svoj mandat na mjesto vijećnika MO Zamet, stavio u mirovanje. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju 
 
 
 
 

Sjednica je završila u  21 sat. 
Ovaj se zapisnik sastoji od  četiri (4) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

    Marija Cuculić                                                                           Ivica Prtenjača  
 
 

 
                                                      

  


