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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-34/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  25. siječnja 2012. 
                                  

  
ZAPISNIK 

SA  18. SJEDNICE VMO  
 

18. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 24. siječnja  2012. 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 
- Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
- Boris Scutari, član Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                                
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 
 
Ostali nazočni: 
-  
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Milan Jurić,  zamjenik predsjednika Vijeća 
- Ivica Prtenjača, član Vijeća 
 
Sjednicu je otvorio predsjenik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne, te obrazložio da je zbog 
izvnenadnih obaveza sjednica odgoñena na jedan dan. 
 
Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 17. sjednice usvojen je jednoglasno. 
 

Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Izvješće o radu VMO za 2011. godinu 
2. Program rada za 2012. godinu i finacijski plan 
3. Razno: podnesci i informacije   

 
 

Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
AD 1  
Predsjednik Vijeća Vojmir Turak je u uvodu istakao da je Izvješće o radu vijeća MO izrañeno 
prema uputama Odjela za gradsku samoupravu i upravu o načinu izrade. Izvješće Vijeće je u 
skladu s člankom 86. Statuta Grada Rijeke, a sadrži ostvarene aktivnosti vijeća iz usvojenih 
programa i financijskog plana rada, za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine. Nakon kraće 
rasprave donesen je jednoglasno sljedeći 
 
 Zaključak: 

Vijeće MO Zamet usvaja 
- Izvješće o radu za 2011. godinu s  financijskim izvješćem 
- Pregled stanja oštećenja komunalnih objekata te komunalnog nereda za 2011. g. 
- Pregled korištenja prostora mjesne samouprave za 2011. g. 
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AD 2 
 
Predsjednik Vijeća je podsijetio da je Vijeće MO u listopadu donijelo Program rada za 2012. 
godinu. Obaveza vijeća je i donošenje Plana rashoda programske aktivnosti MO Zamet za 2012., a  
na temelju usvojenih programskih aktivnostima vijeća koje se finaciraju ili sufinaciraju iz Proračuna 
Grada. To su programi, OGU za poduzetništvo i Odjela za gradsku samoupravu i upravu (tiskanje 
biltena, Dan MO, kreativne radionice, ususret blagdanima).  

• Programske aktivnosti iz područja sporta (boćanje i kartanje) realizirat će se kroz program  
obilježavanja Dana MO iz sredstava Odjela za gradsku smoupravu i upravu, s obzirom da ga OGU 
za sport i tehničku kulturu nije u mogućnosti sufinacirati.  

• Programske aktivnosti kulture realizirat će se u okviru sredstava Odjela za gradsku  
samoupravu i upravu kroz programe Dana MO i Ususret blagdanima, s obzirom da OGU za kulturu 
nije u mogućnosti sufinacirati iste. 

• U raspravi Boris Scutari i Vojmir Turak dali su primjedbu što OGU za sport i tehničku  
kulturu neće sufinacirati sportski program jer smatraju da se radi o minimalnim sredstvima  te da  
bi Odjel trebao osigurati sredstva tim više jer se radi o programu koji se provodi već tri godine i 
postao je tradicionalan.  

• U raspravi su svi nazačni istakli da je u ovo recesisko vrijeme teško naći sponzore koji bi 
 sufinancirali bilo kakav program, kao primjer su naveli probleme oko tiska biltena. 

 
        Donesen je sljedeći: 
Zaključak:  

• Vijeće MO Zamet usvaja jednoglasno izmjene i dopune Program rada za 2012. 
godinu: 

- Programske aktivnosti Dani MO Zamet 
- Programske aktivnosti tisak biltena “Zametske besede” 
- Programske aktivnosti briga o djeci – radionice 
- programske aktivnosti ususret blagdanima 

• Vijeće MO Zamet donosi većinom glasova ( 4 ZA i 1 Protiv) 
- Plan rashoda programske aktivnosti MO Zamet za 2012. godinu (Finacijski 

plan)  
 AD 3  
 
Zamolbe :  

• Zamolba OGU za poduzetništvo za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta  
Zaključak: Vijeće MO Zamet daje pozitivno mišljenje za produženje radnog vremena 
ugostiteljskim objektima “West pub” i “Biker baru” 
 

• Zamolbe stanara zgrade Ćirila Kosovela 9 i Petra Jurčića  za dopunu zemlje radi ureñenja  
okoliša zgrade. 
Zaključak: Vijeće MO Zamet podržava zahtjeve te će iste uputiti OGU za komunalni sustav  
                  na rješavanje  
 
Informacije:  

    Gordan Kauzlarić, član Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća, izvjstio je da je  
Odbor razmatrao prijedlog Vijeća MO Zamet  o imenovanju  trga Centra Zamet u Zametski trg nije 
prihvaćen s obrazloženjem da već postoji Zametska ulica o čemu će Vijeće biti pismeno izvješteno. 
Zaključak: Vijeće prima na znanje priopčenje  

 
• Predsjednik VMO Vojmir Turak najavio je otvorenje izložbe fografija „vjenčanja“ autora Foto 

 studia Kurti (u dvorani MO), a u sklopu manifestacije Dana vijenčanja koji se održavaju u Centru 
Zamet 28. i 29. siječnja.  
Zaključak: Vijeće prima na znanje priopčenje 

 
•  Vojmir Turak, predsjenik vijeća i Boris Scutari član vijeća, istakli su da grañani Zameta nisu  

zadovoljni postojećom trasom prometovanja autobusa linije 2a. Najviše primjedbi odnosi se na  
vozni red, koji je do zadnjih izmjena bio na puni sat odnosno u vršnim vožnjama na pola sata (u 
polascima). Sada je to npr. 57 ili  38 min., što predstavlja problem većini korisnika. Na autobusnim 
stajalištima istaknuti vozni red nije jasan (linija 2A) jer nema istaknutih termina vožnji (sati i 
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minute). 
 
Zaključak:  Vijeće predlaže da predsjednik vijeća Vojmir Turak, pokuša razgovarati s 
direktorom i stručnim službama KD “Autotrolej” te zatraži da se ponovo razmotri 
mogućnost korekcije trase prometa linije 2A i korekcije voznog reda.  
 
 

 

Sjednica je završila u 19,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  (tri) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
  

  
                                                         


