
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-34/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  11. prosinca 2014. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 2. SJEDNICE VMO 

 
2. sjednica VMO Zamet, održana je u četvrtak 11. prosinca  2014. godine  s početkom u 17,30 sati 
u prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Dino Jardas, član Vijeća  
- Milan Klobučar, 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:    
      - Astrid Krizman, član Vijeća 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te novog člana Vijeća 
gospodina Milana Klobučara (s liste kandidata HDZ-HSS-HSP AS-BUZ-HRAST), koji je preuzeo 
mandat gospodina Branka Rañe koji je mandat stavio u mirovanje. Odluku  je dostavila  Hrvatska 
demokratska zajednica. 
Gospodin  Klobučar  je potpisao tekst Prisege, nakon što je pročitao svečanu Prisegu.  
 
Nastavilo se s radom. Predsjednik je  predložio  
 
DNEVNI RED  

1. Program rada i Financijski plan za 2015. 
2. Donošenje odluke o ovlasti predsjednika za davanje mišljenja (o prostoru i sl.) 
3.  Ostatak sredstava po prioritetima 2014. (6.413,82 kn - KD Energo) 
4.  Razno: informacije i zamolbe grañana  
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1 
 
Predsjednik vijeća Ivica Prtenjača je podsjetio članove vijeća da se o Programu rada i 
Financijskom planu za 2015 godinu raspravljalo  na protekloj sjednici.  U meñuvremenu su se 
sastala povjerenstva  Odjela za sport, Poduzetništvo i  Mjesnu samoupravu te odobrila financiranje 
ili sufinanciranje pojedinih programskih aktivnosti Vijeća.  
Odjel za sport sufinancirat će program sporta (takmičenje u boćanju i kartanju) s 1.000,00 kn,  
Odjel za poduzetništvo sufinancirat će program " birajmo najljepšu okućnicu, balkon  i prozor" s 
1.000,00 kn. 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu sufinancirat će program sporta s 1.500,00 kn, program 
poduzetništva s 1.000,00 kn, te financirati programe: Brige o djeci-kreativne radionice sa 700,00 
kn, obilježavanja dana MO s 8.800,00, te ususret blagdanima u iznosu od 10.000,00 kn. Za rad 
Vijeća odobravaju se sredstva u iznosu od 2.100,00 kn. Ukupno planirana sredstva za 2015. 
godinu iznose 24.100,00 kn.  
Rasprave nije bilo, te je jednoglasno donesena 



 

  

ODLUKA: 
           Vijeće MO Zamet donosi  

• Program rada za 2015. godinu  
•  Financijski plan za 2015. godinu. 

 
 
AD 2 
Nakon što je obrazložena  potreba da se predsjednika Vijeća ovlasti da može davati mišljenje o 
korištenju prostora mjesne samouprave te mišljenja za produljenje rada ugostiteljskim objekata 
jednoglasno je donesena sljedeća 
ODLUKA: 

• ovlašćuje se predsjednika VMO Zamet da može davati mišljenje o korištenju prostora 
mjesne samouprave 

• ovlašćuje se predsjednik VMO Zamet da može davati mišljenje o produljenju rada 
ugostiteljskim objektima, a na traženje nadležnog Odjela gradske uprave za 
poduzetništvo u dane blagdana (Nova godina, Božić, Uskrs i slično) pod uvjetom da se 
ugostiteljski objekti pridržavaju Odluke o javnom redu i miru.  

 
AD 3 
KD Energo izvijestilo je Vijeće o ostatku sredstava po prioritetima  u 2014. (6.413,82 kn). Dino 
Jardas i predsjednik VMO dali su prijedlog da se navedena sredstva utroše za postavljanje tri 
rasvjetnih tijela na lokacijama: na početku Trsteničke ulice, uz igralište i stepenice kod OŠ Zamet 
te u Petra Jurčića nasuprot kbr 17. Bez rasprave donesena je jednoglasno  
ODLUKA: 
               Preostala sredstva u iznosu od 6.413,82 za prioritete iz nadležnosti KD Energo utrošiti na  
postavljanje dodatnih rasvjetnih tijela na postojeće stupove na početku Trsteničke ulice te uz 
stepenice kod igrališta uz OŠ Zamet. 
 
 
AD 4   Razno: 
           Predsjednik Vijeća je izvijestio: 

• da je obnovljen asfalt kod podvožnjaka "Rio", da su postavljene sprave za vježbanje u 
Ulici Braće Bačić (prioritet za 2014. godinu) 

• da grañani elektronskim putem prijavljuju oštećenja komunalne infrastrukture, 
komunalnog nereda, te se isti prosljeñuju nadležnim službama na daljnje postupanje.   

• zamolio je članove vijeća da pozovu sugrañane da se odazovu u što većem broju na 
kazališnu predstavu koja će se održati 12. prosinca te predškolsku djecu na doček Djeda 
Mraza s predstavom koja će biti u subotu 13. prosinca 2014.   

 
Zaključak: 
Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije 
 
 
 
 
 

Sjednica je završila u  18,30 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

    Marija Cuculić                                                                           Ivica Prtenjača  
 
 

 
   


