
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-34/2 
URBROJ:  2170/01-09-11-16-2 
Rijeka,  23. veljače 2016. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 15. SJEDNICE VMO 

 
15. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 23. veljače  2016. 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 

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

Sjednici nisu bili nazočni:      
- Astrid Krizman, član Vijeća  

      - Nikica Lenac, član VMO  
      - Vojmir Turak, član Vijeća  
  
Zapisnik sa 14. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne,  te predložio    
 
DNEVNI RED  

1. Izvješće o Fiskalnoj odgovornosti  za 2015. godinu  
2. Odgovor OGU za komunalni sustav - regulacija prometa Ulica Milutina Bataje i Avelina 

Turka  
3. Komunalna problematika  
4. Razno: informacije i zamolbe građana 

 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača je dao izvješće o fiskalnoj odgovornosti  za 2015. godinu, te  
podsjetio da je Izvješće o radu Vijeća za proteklu godinu usvojeno na protekloj sjednici. U nastavku 
je rekao da potpisuje izvješće fiskalnoj odgovornosti za razdoblje od 01.01.2015. do 20.11.2015.   
Predsjednik je ponovio i upute za financiranje programskih aktivnosti VMO koje je dostavio Odjel 
za gradsku samoupravu i upravu.   
Rasprave nije bilo, te je jednoglasno donesena: 
 
ODLUKU: Vijeće MO Zamet usvaja  

 Izvješće o fiskalnoj odgovornosti  za 2015. godinu 
 
AD 2  Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavio je informaciju vezano uz prijedlog  
regulacije prometa Ulica Milutina Bataje i Avelina Turka. Rijeka promet je dobio zadatak da 
razmotri prijedlog. Za bilo kakvu izmjenu prometnog rješenje  treba dobiti suglasnost Hrvatskih 
cesta, s obzirom da se navedene prometnice spajaju sa Ulicama Diračje i Ivana Ćikovića Belog 
koje su u njihovoj nadležnosti.  Donesen je jednoglasno 
 



 

  

Zaključak:  

 Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju  
 

AD 3  
 
Vezano uz komunalnu problematiku predsjednik VMO Ivica Prtenjača je izvijestio: 

 o odgovoru  OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u pogledu  
upita o mogućnosti  dodatnog uređenja Trga riječkih olimpijaca, koji je vezan uz zakonske propise 
RH o zaštiti autorskih prava, u ovom slučaju autora Studia 3LHD.  

 da će zatražiti izvješće Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti (Lucija Bagić i Zoran 
 Tadić), Rijeka prometa (Stasio Scarpa) o realizaciji prioriteta iz 2015. godine.   
 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije.  
  
 
AD 4 Razne informacije 

 Da je 2. veljače održan sastanak s  Petrom Corva i suradnicima iz Udruge Drugo more 
vezano uz realizaciju projekta Corners na području Zameta u razdoblju 23. svibanja do 5. lipnja 
ove godine. Prezentacija projekta održat će se u prostorijama MO,  11. ožujka 2016.. 

 I dalje teku radovi na kanalizaciji i vodovodnoj mreži, a podnesci građana u pogledu  
              oštećenja ili vezano uz radove u Ulici Ante Mandića i Čavalsko proslijeđeni su stručnim službama   
              na rješavanje 

 U postupku je rješavanje - pronalaženje potencijalne lokacije  parka za pse u suradnji s 
Odjelom gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (gospođa 
Lakoš-Hlavica Maja).  

 da je 22. veljače 2016. održano dežurstvo predsjednika, odazvalo se dvoje građana 
 

Zaključak: VMO Zamet bez rasprave prima na znanje sve informacije 

 
 

 

 

Sjednica je završila u  20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije ( 2 ) stranice. 

Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                                                      Ivica Prtenjača  
 
 

 
   


