
 

  

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

 
KLASA:  026-02/17-34/1 
URBROJ:  2170/01-09-11-17-2 
Rijeka,  26. siječnja 2017. 
 

ZAPISNIK 
SA 25. SJEDNICE VMO 

 
25. sjednica VMO Zamet, održana je u četvrtak 26. siječnja  2017. 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 
- Nikica Lenac, član VMO  
- Astrid Massari, član Vijeća  

      - Ivica Prtenjača, predsjednik VMO 
- Vojmir Turak, član Vijeća  
- Marija Cuculić, tajnica MO     
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
    - Boris Scutari, zamjenik predsjednika Vijeća 
 
Zapisnik sa 24. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED 

1. Informacija o financiranju MO u 2017. godini 
2. Izvještaj o radu VMO za 2016. godinu 
3. Doček Zametskih zvončara i maškara  
4. Komunalna problematika 
5. Razno 

 
Dnevni red je  jednoglasno usvojen uz dopunu dnevnog reda pod točkom 3.  
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača je upoznao nazočne s informacijom koju je dostavio Odjel za 
gradsku samoupravu i upravu u pogledu Programskih aktivnosti VMO-a za 2017. godinu. 
Uvođenjem Riznice prouzročilo je određene promjene u financiranju pojedinih programskih 
aktivnosti, o čemu je Vijeće MO Zamet informirano prilikom donošenja Financijskog plana.  
S obzirom da su MO proračunski korisnici u proračunu Grada Rijeke osigurana su sredstva za 
financiranje djelatnosti i provedbu programa vijeća mjesnih odbora radi ostvarenja  zacrtanih 
ciljeva po pojedinim programima vijeća mjesnih odbora. Nadalje je izvijestio o realizaciji programa, 
financiranju programa te o prijedlozima Povjerenstva za ocjenu programskih aktivnosti za 2017. 
godinu.  
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet bez primjedbi prima na znanje informaciju. 
 

 
AD 2  Izvještaj o radu VMO Zamet za 2016. godinu podnio je predsjednik VMO Ivica Prtenjača. U 
uvodu je istakao da je Izvješće sastavljeno na temelju realiziranih aktivnosti, prema vrstama 
programa, te financijsko izvješće. Sve programske aktivnosti vijeća realizirane su do konca godine 
prema Planu.  
Dat je prikaz korisnika prostorija mjesne samouprave, te prikaz prijava oštećenja komune 



 

  

infrastrukture  i  pregled prijava i otklanjanja komunalnog nereda u 2016. godini.  
Rasprave nije bilo s obzirom da su se aktivnosti odvijala u skladu s planom, pa je jednoglasno 
donesena: 
 
ODLUKU:  Vijeće MO Zamet usvaja: 
-    Izvješće o radu za 2016. g.  
-    Financijsko izvješće za 2016. g. (pregled prihoda i rashoda) 
   
AD 3  
 
Vojmir Turak i predsjednik vijeća, izvijestili su da će Zametske maškare i zvončari i ove godine 
tradicionalno obilaziti Zamet. Tako je predviđeno da će u subotu 28. siječnja doći na Trg riječkih 
olimpijaca. Vijeće bi ih već treću godinu za redom dočekalo i pripremilo okrepu. Rasprave nije bilo i 
donesen je jednoglasno sljedeći: 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Zamet za doček Zametskih maškara i zvončara pripremit će okrepu u iznosu do 400,00 
kn  iz sredstava s pozicije reprezentacije za rad VMO. 
 
AD 4  Komunalna problematika: 
 

 Predsjednik  je upoznao nazočne da  je prisustvovao sastanku u Odjelu za razvoj,  
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem zajedno s predsjednikom VMO Sveti Nikola koji je 
održan 19. prosinca 2016. godine s  temom,  uređenja zapuštene  površine Z1-14,  a koja se nalazi 
na graničnom  području MO Zamet i MO Svetog Nikola. Navedena površina parka Z1-14 iznosi 4,6 
ha, geodetski snimak koštao bi oko 46.000,00 kn + PDV, a  idejno rješenje oko 50.000,00 kn + 
PDV. Za izradu projekta sredstva bi udružila i osigurala oba mjesna odbora s ciljem da se napravi 
park za pse, fitnes zona na otvorenom i slični sadržaji, koje bi koristili građani oba mjesna odbora. 
Na sastanku je dogovoreno da će oba predsjednika upoznati svoja vijeća s planiranim projektom 
koji bi se zajednički  financirao, svaki  MO s 50% sredstava. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje i jednoglasno daje podršku projektu uređenja 
zapuštene površine Z1-14, u parkovnu površinu. 
 

 Dodatna lampa iz neutrošenih sredstava za 2016.godinu, iz nadležnosti realizacije  RJ- 
 javne rasvjete Energa, postavit će se na lokaciji  u Ul. Vladivoja i Milivoja Lenca kod kbr. 27 
okrenuta prema zelenoj površini dječjeg igrališta kod Zametskog groblja. KD Energo u 
obrazloženju predložene lokacije u Ulici  Bože Vidasa kod kbr 5 smatra, da postavljanjem dodatne 
lampe na postojeći stup ne bi poboljšalo preglednost pješačkog prijelaza. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju bez rasprave. 
 

 MO ponovo se obratio gospodin Krešo Valčić, vezano uz izgradnju dječjeg igrališta u Ul. 
 Mirka Jengića kod kbr.5. Podnesak je dostavljen na postupanje OGU za komunalni sustav – 
Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti koja je nadležna za realizaciju. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet, prima na znanje informaciju 
 

 O problemu parkiranja kod TC „Lidl“ izvijestila je Vijeće Iva Ribić iz Ulice Petra Jurčića 4, te 
 istakla probleme stanara i ostalih građana u prometu tim djelom odvojka ulice. Podnesak E-mail o 
problemu proslijeđen je nadležnim službama na razmatranje i rješavanje. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet bez rasprave prima na znanje  informaciju 
 
 
AD 5  Razno 
Predsjednik je izvijestio da će se: 
5/1 - Održati javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke  
od 27. do 31. siječnja 2017. godine. Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog 



 

  

izmjena i dopuna Plana u periodu od 19. do 31. siječnja 2017. godine. 
      -  Održati javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada 
Rijeke  od 27. do 31. siječnja 2017. godine. Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u 
Prijedlog izmjena i dopuna Plana u periodu od 19. do 31. siječnja 2017. godine. 
 
Zaključak: Vijeće MO prima na znanje informaciju. 
 
5/2  - Stručne službe Grada u veljači započinju s obilaskom mjesnih odbora radi snimanja stanja te 
sanacije komunalnog nereda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture. 
 
       - U veljači započinju kreativne radionice planirane programskim aktivnostima u 2017. godini 
 
Zaključak: Vijeće MO bez rasprave prima na znanje sve informacije. 
 
 
 

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

  Marija Cuculić                                                                Ivica Prtenjača 
 

 
 

 
 


