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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-34/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  11. srpnja 2012. 
                                  

  
ZAPISNIK 

SA  24. SJEDNICE VMO  
 

24. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 10. srpnja  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 22. i 23. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnici sa 22. i 23. sjednice usvojeni su jednoglasno. 
 

Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Izvješće o realizaciji Dana MO 
2. Projekt rotora Nova cesta – Vladivoja i Milivoja Lenca 
3. Izvješće o realizaciji prioriteta iz 2011. godine 
4. Programskih aktivnosti VMO za 2013. godinu 
5. Razno  

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
AD 1  
Predsjednik Vijeća Vojmir Turak je dao izvješće o realizaciji programskih aktivnosti obilježavanja 
Dana MO s finacijskim pokazateljima utrošenih sredstava za pojedine aktivnosti. Takoñer je 
izvjestio o svim  aktivnostima Vijeća od siječnja do konca lipnja 2012. Sredstva za realizaciju 
programskih aktivnosti utrošena su u skladu s planom. Nije ostvaren program tiskanja biltena. 
Boris Scutari koordinator za aktivnosti sporta  dao je izvješće o sportskim takmičenjima povodom 
Dana MO i Svetog Vida. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Zamet bez priomjedbi prima na znanje izvješće Dana MO i „akcije biramo naj 
okućnicu, balkon i prozor“. 
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AD 2 
 
Predsjednik je izvjestio o prijedlogu privremenog rješenja raskršća ulica Nove ceste i Vladivoja i 
Milivoja Lenca koji je dostavio Rijekapromet 4. srpnja a na temelju zaključka sa sastanka održanog 
4. lipnja. Nakon kraće rasprave donesen je jednoglasno sljedeći 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet, predlaže realizaciju privremenog ureñenja raskrižja Nove ceste i  
Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca, ugradnjom betonskih rubnjaka (tj.predložene druge varijante).  

• Vijeće je takoñer mišljenja da je druga varijanta rješenja  jednostavnija i isplativija za  
održavanje zbog troškova održavanja montažnih elemenata opreme na cestama. 

• Vijeće MO Zamet neće odustati od prijedloga projekta konačnog rješenja raskrižja 
Nova Ceste i Vladivoja i Milivoja Lenca. 
 
 
AD 3 
Na sjednici su prisutni upoznati s Izvješćem o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne 
prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju siječanj-prosinac 2011. godine koje je Gradsko 
vijeće Grada Rijeke usvojilo 31. svibnja 2012. Rasprave nije bilo s obzirom da su vijećnici upoznati 
sa stanjem na terenu. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje izvješće  
 
 
AD 4 
Predsjednik Vijeća i tajnica MO podsijetili su vjećnike da će  nakon ljetne stanke, vijeće morati 
pripremiti programske aktivnosti koje planira realizirati u 2013. godini, a to su iz područja sporta, 
kulture, brige o djeci, obilježavanje Dana MO i drugo. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje priopčenje  
   
AD 5 Razno 
Podnesci: 

• Razmatrana je zamolba OGU za poduzetništve vazano uz produženje radnog vremena 
 ugostiteljskog objekta West pub. 
Zaključak: Vijeće MO daje pozitivno mišljenje za produženje radnog vremena Caffe baru 
West pub. 
 

• Vijeće je razmotrilo zamolbu roditelja za sigurnim prijelazima  u ulicama Ivana Ćikovića 
Belog i Braće Bačić, koju je uputila u ime roditelja Olga Muškardin, Slavka Tomašića 2 

Zaključak: Vijeće MO je podržalo zamolbu da se osiguraju prijelazi te će zamolbu prosljediti 
stučnim službama Rijekaprometa na razmatranje i rješavanje. 
 

• Zaključak:  
Zamolba stanara Ulice Ćirila Kosovela  kbr. 4 u pogledu ureñenja okućnice spada u 
prijedlog prioriteta malih komunalnih zahvata. Isti će se razmatrat naredne godine za 2014. 
godinu  s obzirom da je prijedlog dostavljen nakon roka za podnošenje prijedloga u 2013. 
godini. 
 

• Zaključak:  
Zamolbe - reklamacije  stanara Ulica Maraijana Stepčića 7 i 9 te Becićeva 8 na izvedene 
radove na ureñenju komunalne infrastrukture dostavit će se nadležnoj službi Rijekaprometa 
na rješavanje. 
 
Informacije: 

• Vijeće je na sjednici upoznato s pisanim uputama Odjela za gradsku samoupravu i upravu, 
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 Direkcije za mjesnu samoupravu o podnošenju prijedloga prioriteta mjesnih odbora 
Zaključak: Vijeće MO prima na znanje upute te smatra da bi barem jednom godišnje bilo 
potrebno organizirati sastanak s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav, KD Energo, 
Rijekaprometom vezano za rješavanje neriješenih problema ili nejasnoća realizacije 
prioriteta.  
 

• Gordan Kauzlarić, član  Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća grada Rijeke 
 izvijestio je o sastanku koji je održao Odbor. Na dnevnom redu bilo je imenovanje Trga riječkih 
olimpijaca, te prijedloga imenovanja trga ispred zametske crkve u Trg Fran Rubeša ali se čeka 
pismeno očitovanje Župe Srca Isusova na Zametu.  
 

• Predsjednik vijeća  Vojmir Trak je izvjestio da se grañani ili ovlašteni predstavnici stanara 
 zgrada obraćaju Vijeću putem e-maila s različitim zahtijevima i pitanjima ako što je Davorka Tus, 
Petra Jurčića 6 u pogledu problema parkirnihjh mjesta, Sofije Bukvić, vezano za ureñenjem 
Zametske špilje, proširenje javne rasvjete, postavljanje stola za stolni tenis i sl. Na sve te zamolbe 
dostavlja se odgovor podneositeljima zahtijeva ili upute za daljni postupak rješavanja pojedinih 
problema ili nejasnoća.  
 
 Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sva priopčenja  
 
 
 
 
Sjednica je završila u  20 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 3(tri) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
  

 

 
 

 
 
 
 

 
  

  
                                                         


