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Rijeka,  11. prosinca 2017. 
 

ZAPISNIK 
SA 33. SJEDNICE VMO 

 
33. sjednica VMO Zamet, održana je u ponedjeljak, 11. prosinca 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  

      - Ivica Prtenjača, predsjednik VMO 
      - Boris Scutari, zamjenik predsjednika Vijeća 
      - Vojmir Turak, član Vijeća  

- Marija Cuculić, tajnica MO     
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
     - Nikica Lenac, član VMO  
     - Astrid Massari, član Vijeća 
 
 
 Zapisnik sa 32. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED 
1. Donošenje Financijskog plana za 2018. godinu  
2. Ostatak sredstava po prioritetima za 2017. iz nadležnosti Rijeka prometa 
3. Razno 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno.  
 
AD 1 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača je u uvodu izvijestio da je zasjedalo Povjerenstvo za ocjenu 
programskih aktivnosti Vijeća za 2018. godinu Odjela za gradsku samoupravu i upravu. 
Programske aktivnosti Vijeća mjesnog odbora su prihvaćene uz tekstualne korekcije.   
Temeljem članka 5. Pravila o radu Vijeća Mjesnog odbora Zamet, Vijeće Mjesnog odbora Zamet  
je obavezno donijeti Financijski plan primitaka i izdataka u 2018., s projekcijom za 2019 i 2020. 
godinu. 
Također je izvijestio da se  temeljem Odluke o izvršenju Proračuna grada Rijeke, Proračun  
sukladno Odluci o uvođenju Riznice Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/15 i 
13/16),  izvršava preko jedinstvenog računa Riznice Grada Rijeke, na način da se svi prihodi 
proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavaju s 
tog računa. Primjedbi nije bilo pa je jednoglasno  donesena  
 
ODLUKA: 
Vijeće MO Zamet donijelo je  
- Financijski plan za 2018. godinu i projekciju za 2019. i 2020. godinu.  
- potvrdilo programske aktivnosti - Program rada za 2018. godinu 
 
 
 
 



 

  

AD 2   
 
Vijeće MO Zamet je prihvatilo prijedlog Komunalne komisije (Jardas, Massari, Prtenjača) o 
raspoređivanju preostalih sredstava za prioritete u 2017. godini u iznosu od 54.219,54  kn s PDV, 
a iz nadležnosti realizacije Rijeka prometa. 
 Zaključak: 
Vijeće MO Zamet jednoglasnom odlukom predlaže da se preostala sredstava  od 54.219,54 
 kn s PDV utroše  na sanaciju prilaznog puta u Ul. Vladivoja i Milivoja Lenca kod kbr. 27. 
 
AD 3 Razno: 
3/1  Vijeće je ponovo raspravljalo o prijedlogu postavljanja spomen ploče poginulim hrvatskim 
braniteljima sa područja MO Zamet, na  Trgu riječkih olimpijaca s imenima branitelja, s obzirom  da 
nije dobilo pismeni odgovor vezano uz prijedlog dostavljen podneskom od 23. studenog 2017.  
U raspravi je istaknuto da Vijeće MO Zamet nema podataka o broju poginulih i imenima branitelja 
koja bi se navela na ploči, a s područja su MO Zamet. Donesen je  jednoglasno sljedeći: 
Zaključak: 
VMO Zamet dostavit će molbu  nadležnom  Odjelu gradske uprave  
- da zatraži podatke nadležne službe MORH-a i Ministarstva branitelja RH, s obzirom da se 
radi o osjetljivoj temi, podacima (imenima poginulih branitelja) kako bi se izbjeglo 
eventualne propuste.  
- i pokretanje postupka uz postavljanje spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima sa 
područja MO Zameta na Trgu riječkih olimpijaca. 
 
3/2   

 Predsjednik VMO je izvijestio da su Milan Klobučar i Boris Scutari u ime Vijeća MO posjetili male 
pacijente u Dječjoj bolnici Kantrida na Odjelu hematologije i onkologije te im darovali svjetleći panel 
za vježbanje motorike. Sredstva su prikupljena dobrotvornim prilogom svih vijećnika i tajnice tijekom 
godine. 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju bez primjedbi 
 
3/3  
Predsjednik VMO je izvijestio vijećnike da je održan sastanak 30. studenog 2017., s rukovoditeljem 
DZKD, OGU komunalni sustav Željkom Vitasom. Razgovaralo se o komunalnoj problematici na 
području MO Zamet (dječje igralište u Ul. Mirka Jengića, rampa za invalide u Ul. Bože Vidasa, 
realizaciji komunalnih prioriteta iz nadležnosti OGU za komunalni sustav za 2016., 2017.god). 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju. 
 
3/4  
Predsjednik VMO je izvijestio vijećnike da se Gradonačelnik Vojko Obersnel pismeno ispričao zbog 
nedolaska  na svečanu sjednicu VMO Zamet povodom Dana MO (12.prosinca) 
 
3/5 
Predsjednik VMO je izvijestio da je održano dežurstvo (28. studenog 2017.), te da se odazvalo 4 
građana, te dalo prijedloge vezano uz komunalnu infrastrukturu  te aktivnosti iz oblasti kulture. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje bez primjedbi informacije pod točkom  3/4 i 3/5. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u  20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
                      
Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                                Ivica Prtenjača 
 

 


