
 

 

 

 

                                                                      
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-34/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  30. svibnja 2012. 
                                  

ZAPISNIK 
SA  22. SJEDNICE VMO  

 
22. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu 30. svibnja  2012. 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 21. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 21. sjednice usvojen je jednoglasno. 
 

Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dani MO 
2. Produljenje radnog vremena ugostiteljskim objektima 
3. Zamolba stanara Bože Vidasa 7 i Braće Bačić 1 
4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća Vojmir Turak izvjestio je da su otvaranejm izložbe  radionice 50+ Projekta Rijeka zdravi 
grad započeli Dani MO Zamet. 31. svibnja planirano je obilježavanje Dana OŠ Zamet, 9. lipnja održat će se 
sportska takmičenja u boćanju i kartanju na jogu BK Zamet, nadalje planira se kreativna radionica za 
predškolsku djecu a u suradnji s Gradskom knjižnicom radionica za učenike na temu „Zamet-ene 
priče“(9.lipnja), izložba fotografija „život na Zametu“ (11. lipnja), zdravstveno predavanje, akcijom darivanja 
krvi obilježit će se meñunarodni dan darovatelja krvi (15. lipnja), 14. lipnja je završna svečanost uz podjelu 
nagrada i priznanja natjecateljima u akciji „biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor“ te Dan Župe. 
 
Zaključak: 

• Članovi Vijeća MO se obvezuju da će se aktivno uključiti u realizaciju planiranih aktivnosti 
Dana MO 
 

AD 2  
Predsjednik je izvjestio da sve češće zbog različitih akativnosti na Zametu dolaze zahtijevi OGU za 
 



 

 poduzetništvo vezano za davanje mišljenja Vijeća o produljenju radnog vremena ugostiteljskih 
objekata (npr. „West Pub“, „Metropolis“ i dr.). Zbog operativnosti jednoglasnom odlukom donesen 
je sljedeći: 
Zaključak: 

• Vijeće Mjesnog odbora Zamet ovlašćuje predsjednika Vojmira Turka da može u ime Vijeća 
davati mišljenje o produljenju radnog vremena pod uvjetom da se ugostiteljski objekti 
pridržavaju Zakona i Odluke o javnom redu.  

• O davanju mišljenja izvještavati Vijeće MO 
 

AD 3 
Razmatrane su zamolbe stanara zgrade Bože Vidasa 7 i Braće Bačić 1, te je  nakon kraće rasprave 
donesen sljedeći  
 Zaključak: 

• zamolbu stanara zgrade Bože Vidasa 7, o potrebi izmjene regulacije prometa u Ulici Petra Jurčića 
kod kbr 24 radi parkiranja vozila na parkiralište uz zgradu dostaviti Rijekaprometu, Sektoru prometa 
na razmatranje i rješavanje. 

• Zamolbu stanara zgrade Braće Bačić 1 i 3 o potrebi postavljanja zaštitnih stupića radi sprečavanja 
parkiranja vozila na nogostup i na ulaz u zgradu dostaviti Rijekaprometu, Sektoru održavanja 
prometne signalizacije te postavljanju stupića.  
 

AD 4   Razno 
 

• Predsjednik Vojmir Turak je izvjestio da je od gospodina Danijela Frke iz Rijekaprometa dobio 
informaciju vezanu za ralizaciju kružnog toka na raskršću Ulica Vladivoja i Milivoja Lenca i 
Primorska, a to je da će u prvoj fazi biti realiziran privremeni kružni tok jer je postupak realizacije 
kompletnog projekta opsežan  i dugotrajan. 

Zaključak : 
VMO Zamet će zajedno s VMO Gornjeg Zameta zatražiti pismeno očitovanje Rijekaprometa o 
stanju realizacije prokjekta kružnog toka  te izvješće o utrošenim sredstvima. 

 
• Boris Scutari je izrazio nezadovoljstvo zbog spore ralizacije pojedinih zahtijeva grañana kao što je 

orezivanje i održavanje zelenih površina, zahtijeva za izradom rampi za invalide na nogostupu. 
Smatra da je KD „Autotrolej“ izmjenom voznog reda autobusa linije 2A stvorio nezadovoljstvo meñu 
korisnicima. 

Zaključak: Predsjednik će ponovo razgovarati i ukazati problem stručnim službama KD 
„Autotrolej“ o problemu autobusa linije 2A 
 
• Milan Jurić je istakao problem održavanja okoliša ambulante u Ulici Avelina Turka. Ograda  i zelene 

površine su neodržavane. 
 

• Gordan Kauzlarić je izvjestio o zaključcima i postupanju Odbora za mjesnu samoupravu vezano uz 
imenovanje trga ispred Centa Zamet u Trg riječkih olimpijaca. 
 

• OGU za razvoj ekologiju i gospodarenje zemljištem izvješćuje da je izmjenom i dopunom Plana 
lokacija oglasnih panoa u Ulici Bože Vidasa pomiče se lokacija oglasnog panoa prema istoku kod 
autobusnog stajališta smjer grad. 
 

• Boris Scutari koordinator sportskih susreta povodom Dana Sv. Vida, je izvjestio da će ove godine 
ekipa MO Zamet igrati mali nogomet na Kupu Delta.    

 
Zaključak: VMO Zamet prioma na znanje sve informacije. 
 
 
Sjednica je završila u 20,00 sati.  
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  2(dvije) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

                  Marija Cuculić Vojmir Turak 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

  
 


