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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-34/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-13 
Rijeka,  27.11.2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA  30. SJEDNICE VMO  
 

30. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu 26. studenog 2008. s početkom u 18,30 sati u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Petra Jurčića 24, Rijeka.    

Sjednici su bili nazočni:  
- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Božidar Hrvatin, član Vijeća 
- Milan Jurić,  član Vijeća 
- Mira Križman, član Vijeća 
- Boris Scutari, zamjenik predsjednika Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                                
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 
 
Ostali nazočni: 
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Davor Jović,  član Vijeća 
- Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
- Marijan Perica, član Vijeća 
 
Usvajanje zapisnika sa 28. i 29. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnici se jednoglasno usvojaju. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Donošenje finacijskog plana VMO Zamet za 2009. 
2. Aktivnosti VMO do kraja 2008. godine 
3.   Podnesci grañana: 
4.  Razno: 
 
 

Dnevni red je  jednoglasno  prihvaćen. 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO i tajnica obrazložili su finacijski plan VMO za 2009. godinu koji je sastavljen na 
temelju usvojenih programskih aktivnosti vijeća u 2009. godini 
Zaključak: 

• jednoglasnom odlukom usvaja se finacijski plan VMO Zamet za 2009.  
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AD 2 
 
Predsjednik je izvjestio nazočne o  aktivnostima  vijeća  uz program "Ususret blagdanima", tj. o 
kalendaru dogañanja: 

• 24. studenog u 19,00 sati: Otvorenje izložbe slika Vere Aničić,  
prostorije MO, Petra Jurčića 24 
• 25. studenog i 9. prosinca u 18,00 sati: Kreativne radionice za predškolsku djecu, 

prostorije MO, Petra Jurčića 24 
• prosinca u 19,00sati: Kazališna predstava "DOBRO NAN PRIŠLI PRIŠLIĆI", dvorana ŠD 

Zamet, Obitelji Sušanj 2  
• 11. prosinca u 18,00 sati: Koncert učenika Osnovne škole Zamet, dvorana OŠ Zamet, 

Bože Vidasa 12 
• 12. prosinac u 20 sati: "DANI ZAMETSKEGA KORENA", koncert Pjevačkog zbora DVD 

Drenova, prostorije KUD-a, Milice Jadranić 2 
• 16. prosinac u 18 sati: Priredba za predškolsku djecu "USUSRET BLAGDANIMA" uz 

podjelu slatkiša, dvorana OŠ Zamet  
• 17.  prosinac u 18,00 sati: Svečana sjednica VMO Zamet  
• 19. prosinac u 17,00, predavanje o prehrani, prostorije MO Zamet  
• 21. prosinac u 19,00 sati: "DANI ZAMETSKEGA KORENA", društveno veče i godišnja 

skupština društva, Milice Jadranić 2 
 

Zaključak: 
• Svi članovi vijeća trebaju se angažirati oko organizacije i informiranja grañana o 

dogañanjima 
• prihvaća se zahtjev  ŠD Zamet za isplatu naknade za pokriće troškova za korištenje 

dvorane 5. prosinca u iznosu od 500,00 kuna (kazališna predstava) 
 
AD 3 
 
Razmatrani su podnesci garñana, te je donijet jednoglasnom odlukom  
 

Zaključak: 
• Dostaviti odgovor Antonu Krpanu, na upit vezan uz prometnu problematiku i  tržnicu 

Zamet. O tome izvjestiti PU –Prometnu policiju, OGU za komunalni sustav i Rijeka promet    
• Na prijedlog L. Bagić dostaviti Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti zahtijev za  

izmještanje jedne klupe u ulici Braće Bačić. 
• Zatražiti očitovanje OGU za razvoj, urbanizam,  ekologiju i gospodarenje zemljištem i 

OGU za komunalni sustav  o namjeni zemljišta na likaciji Braće Bačić izmeñu kbr. 10-
14, radi  potrebe izgradnje parkirališta a na prijedlog Sanjina Vukojevića (u ime grañana).  

• Zatražiti očitovanje, o mogućnosti proširenja parkirališta u Ul. braće Fućaka 5A od 
OGU za razvoj, urbanizam,  ekologiju i gospodarenje zemljištem te OGU za komunalni 
sustav na temelju  prijedloga Milana Burcara (u ime grañana) 

• Prijeloge Mire Križman za sanaciju kolnika, stupića i znakova u Ul. I. Ćikovića Belog 
uputiti nadležnim službama na rješavanje.  

 
AD 4   
 
Priopčenja predsjednika i tajnice 

Zaključak: 
• VMO Zamet u ovoj godini neće štampati još jedan informativni list iz razloga 

nemogućnosti pribavljanja dodatnih financijskih sredstava sponzora a da bi zadržao 
izgled i kvalitetu prvog broja. 

• VMO potvrñuje imenovanje 
      Pododbora za brigu o djeci a to su Iva Hill –predsjednik, Iva Vukas –Vučetić i 
      Dajana Frigan kao članovi. 
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• Vijeće prima na znanje obavijest Rijeka prometa, da se zbog izvoñenja radova sanacije 
Ulica braće Bačić-Ludvetov breg – prva faza, dio prometnice Ludvetov breg zatvara za  
za promet  do konca  veljače 2009.   

 
 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 
 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
 
 
 
 

         
                                                  


