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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-34/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  15. rujna 2010. 
                                  

   
ZAPISNIK 

SA  2. SJEDNICE VMO  
 

2. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak, 14. rujna 2010. godine  s početkom u 18,30 sati u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Bože Vidasa bb, Rijeka.     

Nazočni: 
- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Milan Jurić,  zamjenik predsjednika Vijeća 
- Ivica Prtenjača, član Vijeća 
- Branko Raña, član Vijeća  
- Boris Scutari, član Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                                
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 
 
Ostali nazočni: 
-  
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
 
Usvajanje zapisnika sa 1.  sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 1. sjednice usvojen je jednoglasnom odlukom. 
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Donošenje rebalansa financijskog plana za 2010. 
2. Osvrt na realizaciju programskih aktivnost: Dana MO, Programa iz područja sporta i 

OGU za poduzetništvo 
3. Donošenje Programa iz područja kulture za 2011. godinu  
4. Donošenje Programa rada za 2011. godinu (programske aktivnosti VMO) i imenovanje 

nositelja realizacije programa 
5. Osvrt na izvješće o realizaciji plana raspodjele sredstava za kom. prioritete u 2009.g 
6. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća Vojmir Turak kratko je obrazložio Rebalans financijskog plana  Mjesnog odbora 
Zamet za 2010. Sredstva su utrošena namjenski u okviru planiranih sredstava za pojedine 
programe koje financiraju Odjeli Grada. Rasprave nije bilo te je donesen jednoglasnom odlukom 
sljedeći  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Zamet donosi jednoglasnom odlukom Rebalans financijskog plana  Mjesnog 
odbora Zamet za 2010. g.   
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AD 2 

Predsjednik Vijeća Vojmir Turak  i tajnica obrazložili su izvješća o realizaciji programskih aktivnosti 
u 2010. g. tj. od 1. siječnja do 31. kolovoza i to  Dana MO, Programa iz područja sporta, programa 
OGU za poduzetništvo te aktivnosti koje će vijeće  provesti do konca kalendarske godine, koja se 
dostavljaju nadležnim odjelima. Detaljan osvrt dat je na prethodnoj sjednici stoga rasprave nije 
bilo. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet prima na znanje izvješća o realizaciji programskih aktivnosti  
 

AD 3 

Predsjednik Vijeća Vojmir Turak  obrazložio je potrebu izrade prijedloga Programa iz oblasti kulture 
za 2011. godinu, koji financira OGU za kulturu temeljem javnog natječaja. Prijedlog programa za 
narednu godinu izradio je s tajnicom a na osnovu programa koji se provodi u ovoj godini.  
Rasprave nije bilo, te je jednoglasnom odlukom donijet: 

 
Zaključak: 

• Vijeće MO donosi Prijedlog programskih aktivnosti vijeća iz područja kulture za 
2011. godinu.)  

 

AD 4 

Obaveza Vijeća  MO Zamet je donošenje Programa rada za 2011. godinu (programskih aktivnosti 
VMO), obrazložio je predsjendik Vojmir Turak i tajnica.  Kako bi se kvaliteno osmislili i realizirali  
programi, potrebno je imenovati nositelja realizacije, tj. imenovati pododbore za kulturu, brigu o 
djeci, zdravstvu i socijalnoj skrbi te sportu. Tajnica je ukazala na mogućnost  da se u pododbore 
uključe  zainteresirani grañani, predstavnici pojedinih institucija koje djeluju na području Zameta, te 
bi na  taj način dali svoj doprinos lokalnoj zajednici. 
Predsjednik je istakao da je jako bitno osnovati pododbor za komunalnu problematiku čiji bi 
zadatak bio praćenje stanja komunalne infrastrukture (cesta, zelenih površina, rasvjete, dječjih 
igrališta i dr)  te najvažnije, praćenje realizacije  prioriteta malih komunalnih zahvata tijekom  cijele 
godine. Tajnica je podsijetila prisutne da bi se u ovaj odbor moglo uključiti grañane koji su na 
različite načine surañivali s vijećem, dostavlanjem prijave oštećenja infrastrukture, prijave 
komunalnog nereda, prijedloga komunalnih zahvata i sl.  Nakon kraće rasprave donesen je: 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO jednoglasnom odlukom  donosi: 
- Programske aktivnosti iz područja sporta za 2010. godinu  
- Programske aktivnosti iz područja poduzetništva – Akcija "naj okućnica..." 
- Programske aktivnosti brige o djeci – kreativne radionice   
 

• Vijeće MO Zamet imenuje članove vijeća u pododbore: 
- Milan Jurić – Pododbor za komunalnu problematiku 
- Boris Scutari – Pododbor za sport 
- Ivica Prtenjača - Pododbor za zdravstvo i socijalnu skrb 
- Vojmir Turak – Pododbor za brigu o djeci i pododbor za kulturu 

 

AD 5 

Osvrt na  izvješće o realizaciji plana raspodjele sredstava za komunalne  prioritete u 2009.godini 
nije dat, predsjednik  je predložio da  će do naredne sjednici zajedno s Milanom Jurićem i 
Zdenkom Nikšićem iz Rijekaprometa utvrdili stanje  realiziranih prioritetnih zahvata  iz 2009.  i 
zahvata za 2010. godinu. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet  bez rasprave prihvaća prijedlog predsjednika 
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AD 6 

Razno:   
  Informacije: 

 
• Branko Raña, izvjestio je prisutne da je svoj mandat vijećnika u  MO Zamet stavio u 

mirovanje zbog obaveza. Odlukom Hrvatske demokratske zajednice njegov će 
mandat preuzeti gospodin Dino Jardas s liste kandidata za izbore za članove Vijeća 
mjesnih odbora. 

 
      Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje obavijest.   

 
• Iz ureda Gradonačelnika dostavljen je odgovor gospoñi Dragi Okić, Becićeva 8, 

vezano uz zahtjev za ureñenje okoliša zgrade koji je uvršten u Prijedloge  malih 
komunalnih zahvata  MO Zamet te način realizacije. 

      Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje obavijest.   
 

• Direkcija Zajedničke kominalne djelatnosti očitovala se gospodinu Milanu Burcaru, 
Braće Fućaka 5A, vezano uz  prijedloge zahvata ureñenja prostora, te  ga izvjestila da 
je zatražila očitovanje OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
u pogledu potrebe izmjene detalja GUP-a Grada Rijeke i DPU radi  planirane 
prometnice uz zgradu.  

      Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje obavijest.   
 

• Odgovor Autotroleja Vijeću MO na dostavljene prijedloge i primjedbe grañana na  
autobus linije 2 i 3A.  
Predjednik je upoznao prisutne s primjedbom gospodina Igora Božića upućenog MO i 
njemu osobno (e-mailom) na prometovanje autobusa linije 2 i 2A.  

 
      Zaključak:  

                   Zbog primjedbi grañana na vozni red i linije autobusa 2 i 3A, predsjednik će  
                   ponovno razgovarati sa stručnim službama Autotroleja s ciljem iznalaženja  
                   rješenja radi  zadovoljavanja potreba korisnika gradskog prijevoza.  Uključiti i 
                   VMO Gornji Zamet. 
 

• Održavanje turnira u boćanju na Jogu "Selo", koji nosi ime "Braća Pahor"  gdje se 
okupljaju zamećani različite životne dobi. 

 
 Zaključak:  
      Vijeće jednoglasno podržava organizaciju turnira u boćanju, te će se uključiti u  
      obilježavanje obljetnice.  
 
• Predsjednik  Vojmir Turak je izvjestio da će ovih dana razgovarati s obitelji Blečić 

vezano uz postavljanje nadstrešnice na autobusnom stajalištu na Diračju – smjer Grad, 
nakon što je dobio obrazloženje  Adrijane Šneler  iz Direkcije zajedničke komunalne 
djelatnosti. 

 
 

   Prijave grañana: 
• Prijava Sofije  Bukvić, Ludvetov breg 18 radi postavljanja ogledala na raskrižju, te znaka  

            ograničenja brzine kretanja vozala dostavljena je Rijeka prometu  (Klobučar) na rješavanje 
 

• Prijava Margarete Stanišić, Ćirila Kosovela 5, za nasipavanje pjeskom dječjeg igrališta 
   dostavljena je Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti (S. Baždarić) na rješavanje. 
 

• Prijava Roberta Grubiše, Braće Mohorić 9A,  za  tretiranje komaraca na Zametu, prijava 
oštećenja šahti po prijavi Vinka Aničića, A. Ppilepića 8 i prijava Borisa Scutaria za 
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održavanje zelene površine, Mirka Jengića kod kbr 7 upućene su nasležnim službama 
Grada na rješavanje. 

 
• Zorko Blečić, Mate Sušnja 5, dostavio je prigovor na prijedlog izgradnje dječjeg igrališta na 

parkiralištu u Ulici braće Mohorić kbr. 4, jer smatra da nema uvjeta za izgradnju. Stoga  
predlaže da se namjenjena sredstava preusmjere za realizaciju drugih projekata na 
Zametu, s obzirom da je u ovoj godini planirana tehnička priprema za izgradnju dječjeg 
igrališta  iz sredstava za prioritete malih komunalnih zahvatam u iznosu od 30.000,00 kuna. 

 
           Zaključak:  
           Predsjednik se obvezuje da će s Direkcijom zajedničke komunalne djelatnosti   
           utvrditi stanje na terenu. 
 
            

• Boris Scutari predlaže što hitnije postavljanje stupića na nogostup u Ul. Bože Vidasa (oko 
marketa i tržnice) zbog nesavjesnih vozača. 

 
      Zaključak: Vijeće MO potvrñuje potrebu postavljanja stupića na nogostup u Ulici 
      Bože Vidasa (od kbr 7 do 19) a razmatrat će se prilikom donošenja redosljeda  
      prioriteta malih komunalnih zahvata za 2011. godinu. 

 
• Ivica Prtenjača, član Vijeća predlaže da se ispita mogućnost ureñenja dječjeg igrališta na 

ureñenoj zelenoj površini u Ulici Vladivoja Milivoja Lenca uz Zametsko groblje.  
 

Zaključak: prijedlog za ureñenje dječjeg igrališta uputiti OGU za komunalni sustav 
radi utvrñivanja urbanističkih i drugih uvjeta. 

  
 

  
 
Sjednica je završila u 20,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  4 (četiri) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                                         


