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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-34/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  20. travnja 2011. 
                                  

   
ZAPISNIK 

SA  10. SJEDNICE VMO  
 

10. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 19. travnja  2011. godine  s početkom u 18,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Bože Vidasa bb, Rijeka.     

Nazočni: 
- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Dino Jardas, član Vijeća 
- Milan Jurić,  zamjenik predsjednika Vijeća 
- Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
- Ivica Prtenjača, član Vijeća 
- Boris Scutari, član Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                                
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 
 
Ostali nazočni: 
-  
Sjednici nisu bili nazočni: 
 
Sjednicu je otvorio predsjenik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne. 
 
Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 9. sjednice usvojen je jednoglasno. 
 

Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Dani Sv. Vida – sportski susreti MO 
2. Dani MO Zamet 
3. Bilten   
4. Realizacija prioriteta iz 2010. i 2011. godine 
5. Prioriteti za 2012. g. - javni poziv grañanima 
6. Razno: podnesci i informacije   

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća Vojmir Turak i Boris Scutari kao  koordinator (predstavnik VMO Zamet) 
upoznali su da će se 4. svibnja održati sportski susreti mjesnih odbora Grada povodom 
obilježavanja  Dana Sv. Vida. Susreti će se održati na terenima ŠD "Zamet u  tri discipline: 
boćanju, kartanju i potezanju konopa. Donesen je sljedeći  
 
Zaključak: 
-  Vijeće  MO prima na znanje priopčenje 
- Dogovoreno je da će MO Zamet zastupati ekipe u kartanju i boćanju (prošlogodišnji 
bobjednici  turnira  povodom Dana MO Zamet)  
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AD 2 
Predsjednik je rekao da je potrebno započeti pripremeu započele priprema za obilježavanje 
Dana MO. Nazočni su se dogovorili da dani započinju 8. svibanja a završavaju završnom 
manifestacijom 17. svibnja. U tom razdoblju predviñena su sportska takmičenja u boćanju i 
kartanju, predavanja, akcija "biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor", kreativna radionica, 
izložbe, promocija informativnog lista i dr. U obilježavanje će se ukljućiti i institucije koje djeluju 
na području Zameta.  
Do 6. lipnja zaprimaju se prijave za "akciju biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2011. 
Sportska takmičenja u malom nogometu neće se održati jer nisu planirana Planom aktivnosti. 
 
Zaključak: 
• Vijeće  MO se obvezuje provesti planirane aktivnosti u skaldu s Programima i 

finacijekim programom. 
• Za realizaciju programa: sporta zadužuju se Boris Scutari i Dragaan Hinić, tiskanje  

"Zametske besede" Vojmir Turak  i Dino Jardas, zdravstvene akcije Ivica Prtenjača, 
Akcija najljepša okućnica..... tajnica i stručna komisija, izložba i kulturni program 
Vojmir Turak i  svi članovi Vijeća.  

 
AD 3   Nešto više o biltenu rekao je predsjednik Vijeća, koji je istovremeno glavni i odgovorni 
urednik. Tiskanje lista koštalo bi cca 5.000,00 kuna na 12 stranica, a ovisi o pronalaženju 
sponzora. Jednoglasnom odlukom donesen je: 
Zaključak: 

• Članovi Vijeća MO se zadužuju da razgovaraju s potencijalnim sponzorom kojemu 
će dostaviti zamolbu  o sponzoriranju u pismenom obliku.  

• Za obradu članaka i tekstualnu pripremu lista potrebno je pronaći stručnog 
suradnika bez obzira što tajnica ima dio tekstova i fotografija o aktivnostima Vijeća. 

 
 
AD  4   O realiziranim  prioritetima  iz 2010. i 2011. godine, članove Vijeća upoznao je Milan Jurić, 
Predsjednik pododbora za komunalnu problematiku.  
Zaključak: 
  Vijeće  MO prima na znanje priopčenje 
 
 
AD 5   Grañanima, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada i udrugama 
grañana  upućen je javni poziv da podnesu svoje prijedloge za ureñenje i održavanje objekta 
komunalne infrastrukture radi izrade Prijedloga plana komunalnih prioriteta za 2012. godinu  
godinu, rekao je predsjednik i tajnica VMO. Poziv je objavljen 28. travnja, u Novom listu, na web 
stranicama Grada i Mjesnog odbora. Prijedlozi se zaprimaju do 22. travnja 2011. godine. Do 13. 
svibnja Vijeće mora  sve prijedloge prioriteta dostaviti stručnim službama Grada na obradu.   
 
Zaključak: 
  Vijeće  MO prima na znanje priopčenje 
 
 
AD 6 
Popodnesci grañana: 
 

• Razmatrane su primjedbe grañana na korekciju trase autobusne linije 2A, i to: obitelji 
Kostadina, Petra Jurčića 21 u ime grupe grañana te Slavka Žuljevića, Milutina Bataje 2 u 
ime učenika i studenata kojima je linija 2A preko Turnića bila mnogo prihvatljivija. Nakon 
rasprave je donesen jednoglasno sljedeći: 

    Zaključak: 
    -  Vijeće  MO Zamet uvažava primjedbu grañana ali  smatra opravdanom korekciju trase 
       autobusa linije 2A. Novi koridor zadovoljava većinu grañana Zameta. 
    -  u budućnosti treba korigirati vozni red tj. povećati broj vožnji 
    -  ovaj zaključak dostaviti podnositeljima primjedbe te KD "Autotrolej" 
 

• Zamolbe grañana: - za iscrtavanje pješačkih prijelaza, parkirališta (Ludvetov breg) i 
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podesta za kontejnere (Ludvetov breg), - postavljanje stupića (Braće Bačić) i - iskošenja 
nogostupa (Vladivoja i Milivoja Lenca) dostavit će se službama Rijekaprometa na 
rješavanje. 

 
• Primjedba Borisa Scutaria na košnju i orezivanje stabala u Ul. Mirka Jengića dostavit će se 

kao prijavu oštećenja Zoranu Tadiću iz DZK Grada. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  3 (tri) stranice. 
 

 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet 
 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                                   


