
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-34/10 
URBROJ:  2170/01-09-11-15-2 
Rijeka,  10. prosinca 2015. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 13. SJEDNICE VMO 

 
13. sjednica VMO Zamet, održana je u četvrta 10. prosinca  2015. godine,  s početkom u 17,30 sati 
u prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Dino Jardas, član Vijeća  
- Milan Klobučar, član Vijeća 
- Astrid Krizman, član Vijeća   
- Nikica Lenac, član VMO          

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

Sjednici nisu bili nazočni:      
 

- Zapisnik s 12. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne,  te predložio uz dopunu 
sljedeći   
 
DNEVNI RED  

1. Donošenje Financijskog plana  za 2016. godinu 
2. Ostatak sredstva po prioritetima za 2015. g. (81.799,31 kn) iz nadležnosti Rijeka prometa 
3. Razno: informacije  

 
AD 1 
 
Predsjednik VMO je na početku izvijestio da je zasjedalo Povjerenstvo za ocjenu programskih 
aktivnosti Vijeća za 2016. godinu iz nadležnosti Samouprave. S obzirom da su programi prihvaćeni  
(uz tekstualne korekcije) Vijeće je obavezno donijeti Financijski plan primitaka i izdataka s 
projekcijom za 2017. i 2018. godinu. Primjedbi nije bilo pa je jednoglasno  donesena  
 
ODLUKA: 
Vijeće MO Zamet donijelo je Financijski plan za 2016. godinu i projekciju za 2017. i 2018. 
godinu.  

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO je izvijestio da je TD Rijeka promet dostavio izvješće o rasporeñivanju preostalih 
sredstava za prioritete u 2015. godini – ostatku sredstava u iznosu od 81.799,31 kn, kao dodatne 
lokacije. 
Komunalna komisija (Jardas, Krizman, Prtenjača) u obilasku terena utvrdila je i dala  prijedlog i to 
da se navedena sredstva utroše na sanaciju dijela prilaza kod ambulante u Ulici Avelina Turka od 
kbr. 1 od "gljiva" prema sjeveru i to skidanjem kulir ploča koje pucaju i iziskuju čestu sanaciju zbog 
tereta vozila koja prolaze njima i zamjene se asfaltom. 
U kraćoj raspravi Boris Scutari bio je protiv ureñenja prilaza prema ambulanti iz sredstava za 



 

  

Prioritet MO Zamet. Donesena je većinom glasova (6 Za i 1 Protiv) sljedeća : 
ODLUKA: 

• Vijeće MO Zamet podržava prijedlog Komunalne komisije da se preostala sredstva  iz 
plana prioriteta za 2015. godinu u iznosu od 81.799,31 kn utroše: na sanaciju dijela 
prilaza  u Ulici Avelina Turka kod ambulante, od kbr. 1 od "gljiva" prema sjeveru 
 

 
AD 3                 

 
 Razne informacije 

Predsjednik je izvijestio  
• da se sastao sa službama: Rijeka prometa (Stasio Scarpa) i ZKD (Lucija Bagić). 

Razgovaralo se o komunalnim prioritetima za tekuću godinu koji su se realizirali ili su u 
postupku realizacije, te o komunalnim prioritetima za 2016.godinu, koji nakon što ih je VMO 
usvojilo moraju proći usvajanje i na Gradskom vijeću. Svi prioriteti izvode se prema 
planiranoj dinamici. 

• da se prema planiranoj dinamici izvode radovi na kanalizaciji i vodovodnoj mreži u ulicama 
Ante Mandića i Čavalsko, te da se sve primjedbe i prijedloge grañana vezano uz radove 
prosljeñuju KD Vodovod i kanalizacija na rješavanje.   
 
 
 
 
 

Sjednica je završila u  19,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                                                      Ivica Prtenjača  
 
 

 
   


