
 

  

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

 
KLASA:  026-02/16-34/6 
URBROJ:  2170/01-09-11-16-2 
Rijeka,  7. lipnja 2016. 
 

ZAPISNIK 
SA 19. SJEDNICE VMO 

 
19. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 7. lipnja  2016. godine,  s početkom u 18,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Dino Jardas, član Vijeća  
- Astrid Krizman, član Vijeća  
- Milan Klobučar, 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 sa 18. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne,  te predložio  sljedeći 
 
DNEVNI RED 

1. Dani MO Zamet 
2. Rebalans Financijskog plana za 2016.g 
3. Lokacija površine namijenjene psima  
4. Komunalna problematika (zamolba g. Di Privitella, prijedlog g. Alena Prpića i dr.)  
5. Razno: informacije  

 
Dnevni red je  jednoglasno usvojen. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača je izvijestio o aktivnostima koje su planirane obilježavanjem Dana 
MO Zamet. 
Boris Scutari  koordinator za sport izvijestio je da će se 10. lipnja održati izvlačenje parova u 
boćanju u prostorijama  MO.    
 
Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Zamet se obvezuje da se planirane aktivnosti obilježavanja  Dana 
MO provedu prema planu. 
 
 
AD 2   

 
Vijeće je raspravljalo o potrebi donošenja rebalansa Financijskog plana za 2016. godinu zbog 
promjene izvođača i načina plaćanja rashoda unutar programa Dana MO Zamet. S izvođačem 
Alenom Polićem potrebno je sklopiti autorski ugovor. Donesen je jednoglasno sljedeći 
 
 



 

  

Zaključak  

 Unutar Financijskog plana MO Zamet za 2016. godinu po programskim aktivnostima  

- Dana MO Zamet preraspodijelit će se pozicije:  

PRO0955 (osobne i intelektualne  usluge) povećava se u iznosu 2.000,00 kn  

PRO0956 (ostale usluge) umanjuje se u iznosu  2.000,00 kn  

Ukupno planirani iznos Financijskog plana MO Zamet za 2016. godinu ostaje 

nepromijenjen.  

Vijeće je jednoglasno usvojilo Rebalans FP za 2016. godinu 

 
AD 3  
          VMO Zamet je vezano uz dopis Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti i očitovanju VMO 
o lokaciji parka za pse na lokaciji u Ulici braće Cetina jugozapadno od kbr 20 (kod podvožnjaka 
„RIO“), ponovo raspravljalo i dalo pozitivno mišljenje o prijedlogu navedene lokacije. 
          Navedenu lokaciju su predlagali i sami građani – vlasnici pasa kao potencijalnu lokaciju, 
stoga je i VMO podržalo taj prijedlog, svjesno činjenice da postoji interes vlasnika pasa da takvu 
površinu dobiju čim prije na području Zameta. Stoga je donijelo jednoglasno sljedeći 
 
Zaključak: 
                Vijeće Mjesnog odbora Zamet je na 19. sjednici održanoj 7. lipnja 2016. godine 
predlaže uređenje površine namijenjene psima – parka za pse u Ulici braće Cetina zapadno  
(kod podvožnjaka „RIO“- bivša betonara).  
               
 
AD 4 
Predsjednik VMO Zamet je vezano uz komunalnu problematiku izvijestio sljedeće: 
 
      4/1  Lista prioriteta za 2017. godinu MO Zamet koja ide na obradu stručnim službama ima 99 
prijedloga  
 
      4/2  Da je  Sektor prometa  Rijeka promet dostavio informaciju vezano uz aktivnosti koje će 
provoditi u zonama izvođenja radova na prometnicama s ciljem osiguranja gradilišta, te izradi   
rješenja radi kvalitetnog funkcioniranja prometa. 
   
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije.  
 
      4/3  Da su se  primjedbe prijedlozi i sugestije građana vezano uz uvođenje naplate parkinga u 
odvojku Ulice Bože Vidasa,  dostavljaju stručnim službama OGU Za komunalni sustav, Rijeka 
plusu i Rijeka prometu na daljnje rješavanje kao što su: md.rijeka@gmail.com, Veljka Flege, Alena 
Prpića, prijedlog gospodina Sergia De Privitella u ime korisnika poslovnih prostora u krugu Tržnice 
i Centra Zamet, za održavanje sastanka sa stručnim službama Grada i Rijeka prometa radi 
uvođenja naplate parkiranja.  
Neki navedeni predlagatelji su i izravno upućivali primjedbe –prijedloge nadležnim službama 
Grada. Na primjedbu md.rijeka@gmail se očitovao i Gradonačelnik. Jednoglasno je donesen  
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet nije stručno tijelo u donošenju odluka  o regulaciji prometa.  
Stoga su  svi prijedlozi i primjedbe dostavljene  nadležnim stručnim službama Grada na 
daljnje postupanje i rješavanje, te očitovanja istih, koje VMO prima na znanje.   
 
 
AD 5   Razno: 

     Informacije 
5/1 da je 6. lipnja 2016. održano mjesečno dežurstvo predsjednika VMO i da se nije odazvao niti 
jedan građanin. 
 
5/2  Druga policijska postaja očitovala se na problem prometa u Ulici Bože Vidasa, te najavila da 
će poduzimati mjere i radnje prema nesavjesnim vozačima koji svoja vozila parkiraju na 
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ugibalištima autobusa, nogostupu, u blizini ambulante, škole, vrtića i drugdje.  
 
 

 
 
Sjednica je završila u  20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3 ) stranice. 
                      
Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                                Ivica Prtenjača 
 
 
 

 
 


