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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-34/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  8. srpnja 2011. 
                                  

   
ZAPISNIK 

SA  13. SJEDNICE VMO  
 

13. sjednica VMO Zamet, održana je u četvrtak 7. srpnja  2011. godine  s početkom u 17,00 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 12. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 12. sjednice usvojen je jednoglasno. 
 

Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Izvješće  o realizaciji Dana MO 
2. Komunalni radovi  
3. Razno: podnesci i informacije   

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća Vojmir Turak podnio je izvješće o realizaciji programskih aktivnosti obilježavanja 
Dana Mjesnog odbora Zamet i to programa sportskih natjecanja u boćanju i kartanju (OGU za sport i 
tehničku kulturu), akcije biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor  (OGU za poduzetništvo) i 
program Dana MO (Odjela za gradsku samoupravu i upravu). Vezano uz program sporta dodatno je 
obrazložio Boris Scutari. Primjedbi nije bilo pa je jednoglasnom odlukom donesen:   
 
Zaključak:  

Vijeće MO Zamet usvaja izvješća o realizaiji 
• Programa OGU za sport za 2011. godinu 
• Programa OGU za poduzetništvo za 2011. 
• Programa Dan MO Odjela za gradsku samoupravu i upravu u 2011. g. 
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AD 2 
Predsjednik Vijeća MO izvijestio je nazočne da se izvode radovi u Ulicama Ludvetov breg, Ante 
Mandića, a 14. srpnja započinju i u Ulici Berte Jardas na polaganju kanalizacije i plinske instalacije 
iz sredstava Investicija Grada. Održano je i nekoliko sastanaka koordinacije u OGU za komunalni 
sustav. Završetak radova predviñen je koncem godine. O izvoñenju radova izvješteni su svi stanari 
navedenih ulica. Što se tiče malih komunalnih zahvata po prioritetima MO u 2011. godini, konačno 
su započeli radovi na ureñenju stepeništa, prilaznih staza te ureñenju zelenih površina u Ulici Bože 
Vidasa ostali radovi predviñeni Planom realizirat će se do kraja godine.  

Zaključak: 
• Vijeće  MO prima na znanje sva priopčenja  

 
AD 3 
Razno: 

• KD "Autotrlej izvjestio je Vijeće MO da od 1. srpnja 2011. godine stupa na snagu korekcija 
trase autobusne linije 2A.   

Zaključak: 
Vijeće  MO prima na znanje priopčenje ali smatra da stručne službe KD "Autotrolej", vrše 
korekcije trase autobusa linije 2A bez traženja prethodnog mišljenja Vijeća MO. 
 

• Odjel gradske uprave za poduzetništvo zatražio je mišljenje Vijeća o produžetku radnog 
vremena Caffe bara "Malegria", do 2, sata dane 05.,06.,19. i 20. kolovoza 2011. 

      Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Zamet daje jednoglasnom odlukom pozitivno mišljenje za produženo 
radno vrijeme  do 02,00 sata za dane 05., 06.,19. i 20. kolovoza 2011. godine ugostiteljskom 
objektu Caffe baru "Malegria", u Ulici Ivana Zavidića kbr.5. Uvijet Vijeća je da  predmetni 
ugostiteljski objekt neće narušavati javni red i mir,  te da će poštivati Gradsku odluku o razini 
dopuštene buke. 
 

• Predsjednik Vijeća Vojmir Turak dao je osvrt na održan zajednički sastanak  Vijeća MO s 
Odborom za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća održanog 28. lipnja 2011. u prostorijama 
MO, a vezano uz imenovanje trga ispred Centra Zamet. 

      Zaključak: 
Usvojen je prijedlog predsjednika Vijeća da se na jesen na sjednici vijeća utvrdi način i 
postupak kojim će se izvijestiti institucije koje djeluju na području Zameta da imaju 
mogućnost dati prijedlog naziva trga. 
 

 
• Razmatrani su podnesci grañana iz Ulice braće Cetina 8 i 12  te Ulice braće Bačić 34 

    Zaključak:  
Podneske grañana: iz Ulice Braće Cetina 8 (za sanaciju ulaznog nogostupa) i 12 (za sanaciju 
kanala na prilaznoj cesti) te Braće Bačić 34 (postavljanje žardinjera za cvijeće), dostaviti 
nadležnim službama Grada na rješavanje. 
 

• Zaključak:  
Vijeće ovlašćuje predsjenika VMO, Vojmira Turka da može davati suglasnosti i mišljenja 
Vijeća bez sazivanje sjednice vijeća s obavezom da na prvoj narednoj sjednici o istome 
izvijesti sve članove. 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  2 (dvije) stranice. 
 

 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet 
 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                                   


