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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-34/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  01.12.2009. 
                                  
 

   
ZAPISNIK 

SA  42. SJEDNICE VMO  
 

42. sjednica VMO Zamet, održana je u ponedjeljak 30. studenog 2009. s početkom u 18,30 sati u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Bože Vidasa bb, Rijeka.    

Nazočni: 
- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Božidar Hrvatin, član Vijeća 
- Gordan Kauzlarić, 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 
- Milan Jurić,  član Vijeća 
- Marijan Perica, član Vijeća 
 
Usvajanje zapisnika sa 40. i 41. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnici s 40. i 41  sjednice usvajaju se jednoglasnom odlukom. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio  slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Podnesci grañana 
2. Mišljenje Vijeća o korištenju prostorija MO 
3. Aktivnosti VMO  - ususret blagdanima. 
4.   Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća je izvjestio da su zaprimljene zamolbe i dostavljene stručnim službama na 
rješavanje: 
• DTI grada Rijeke  vezano za potebu parkirališta namjenjenih invalidima na Zametskoj 

tržnici.  
• Nataše Fanuko, u ime stanara zgrade Braće Cetina 2, Borisa Pešuta, u ime stanara 

zgrade Ivana Ćikovića Belog 8A, vezano uz postavljanje dodatne prometne signalizacije 
Milice Radošević, u ime stanara zgrade Braće Cetina 12 u pogledu postavljanja metalnih 
stupića   
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Vijeće je jednoglasno  podržalo  sve zamolbe. 

Zaključak: 
• zamolba DTI grada Rijeke  vezano za osiguravanje parkirnih mjesta za invalide na 

Zametskoj tržnici dostavljena je stučnim službama Grada na rješavanje  
• VMO je podržalo zahtjeve za postavljanjem prometne signalizacije i stupića, koje su 

upućene stručnim službama na rješavanje (Rijeka promet i Direkcija zajedničke 
komunalne djelatnosti)  

 
 

 
 
 
AD 2 

 Nazočni  su upoznati s načinom korištenja prostorija mjesnog odbora, tijekom prosinca održavaju 
se mnoge aktivnosti vezane uz rad vijeća, te je stoga donijet sljedeći 
 

Zaključak:  
• Vijeće mjesnog odbora donosi odluku i daje pozitivno mišljenje dosadašnjim 

korisnicima prostorija mjesne samouprave, uz molbu da usklade svoje termine 
korištenja poštujući aktivnosti vijeća tokom mjeseca.  

• na sjednici u sijećnju pripremit  će izvjesće o korisnicima prostorija.     
 
 
 
AD 3 

 Nazočni  su upoznati s aktivnostima Vijeća koje predstoje u prosincu, a to su: 
 
- 9. prosinca - 18,00 sati, u Mjesnom odboru Zamet – Kreativna radionica za predškolsku djecu 
- 11. i 18. prosinca -" Dani ZAMETSKOG KORENA",  u prostorijama KUD-a, ul.  Milice Jadranić 2 
- 14. prosinca - 19,00 sati, dvorana  Mjesnog odbora Zamet, 
 kazališna predstava "Smešice" (Pučki teatar Kastav) 
- 15. prosinca - 18,0 0sati, dvorana OŠ Zamet, priredba za pedškolsku djecu Zameta "Ususret 
blagdanima" 
- 16. prosinca -  Svečana sjednica VMO Zamet  
- 17. prosinca –18 sati –OŠ Zamet –Koncert "Ususret blagdanima" 
- 18. prosinca u 17,00 sati, dvorana Mjesnog odbora,  blagdani s vrtićem "Snjeguljica"  
- 21.  prosinca - 18,00 sati, u MO Zamet, promocija dvije knjige autora Ivana Pavokovića 
 

Zaključak:  
Vijeće mjesnog odbora se obavezalo da će se aktivno uključiti u realizaciju svih 
aktivnosti programa "Ususret blagdanima"  
 

 
 
 
 
AD 4 

Predsjednik je izvjestio nazočne sa: 
•  dopisom koji je upućen Edvardu Tijanu, vezano uz zahtijev za asfaltinaje odvojka 

Plješivičke ulice, tj. da se Plješivička ulica (sa svim odvojcima) uvrsti kao prijedlog 
razvojnih projekata MO Zamet u 2010. godini. 

• E-maillom gospodina Milana Burcara, Braće Fućaka 5A koji izražava nezadovoljstvo 
što prijedlog proširenja parkirališta na navedenoj adresi nije usvojen kao prioritet malih 
komunalnih zahvata. 

• E-mailom Igora Božića s primjedbom o prometu autobusa ulicom Bože Vidasa, te  
članku o rukometu  u "Zametskoj besedi", tj. da se nigdje ne spominje njegov otac kao 
rukometni trener  



 3/3

 
Zaključak: 

• VMO  primilo je na znanje sva priopčenja  o podnescima grañana, rasprave nije 
bilo pa nije ni donesena odluka.  

 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  4  (četiri) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                                          


