
 

  

           
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-34/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  18. rujna 2012. 
                                  

  
ZAPISNIK 

SA  25. SJEDNICE VMO  
 

25. sjednica VMO Zamet, održana je u ponedjeljak 17. rujna  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 
- 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: 
-  Milan Jurić,  zamjenik predsjednika Vijeća 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne. 
 
Usvajanje zapisnika sa 24.  sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 24. sjednice usvojen je  jednoglasno. 
 

Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Program rada za 2013. godinu 
2. Radovi po prioritetima za 2012. godinu 
3. Donacija sprava za dječje igralište u Ulici Bože Vidasa kbr. 7 
4. Odluka o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekta na Zametu 
5. Odgovori Rijeka prometa po zahtjevima grañana – regulacija prometa i stupići 
6. Prijedlog Emila Blečića - sastanka u organizaciji MO Zamet 
7. Podnesci grañana 
8. Razno  

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
AD 1  
Predsjednik Vijeća je podsjetio na zaključak s prethodne sjednice vezano uz izradu programskih 
aktivnosti koje će Vijeće realizirati u 2013. godini. Do naredne sjednice nositelji aktivnosti dužni su 
izraditi programe prema vrstama aktivnosti. Donesen je sljedeći  
 



 

  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Zamet u 2013. godini realizirat će sljedeće programe: 

- Programske aktivnosti sporta, nositelj aktivnosti je Boris Scutari, 
-  Program zdravstva i socijalne skrbi, nositelj aktivnosti je Ivica Prtenjača 
- Dani MO (svibanj/lipanj), Birajamo naj,naj okućnicu... i program Ususret blagdanima 

(prosinac), nositelj je Vojmir Turak i svi članovi vijeća  
- osim toga planira se tisak biltena, kreativne radionice za predškolsku djecu  

 
AD 2 
 
Predsjednik je izvijestio da su tijekom ljeta izvoñeni radovi: riješena je odvodnja oborinskih voda u 
Ulici braće Bačić kod kbr 6, sanirane su stepenice i postavljen je rukohvat kod kbr 31, saniran je i 
zid u Ulici braće Monjaca, postavljena je ograda u ulici Bože Vidasa kod kbr 1. Do naredne 
sjednice Komunalna komisija pripremit će izvješće o realizaciji zahvata po prioritetima za 2012. 
godinu.  
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet prima na znanje priopćenje 
 
 
AD 3 
Predsjednik je izvijestio o prijedlogu ureñenja dječjeg igrališta  u Ulici Bože Vidasa kod kbr. 7, koji 
je dostavila Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti.  Firma Pliva donirala je spravu za dječje 
igralište pa je stoga potrebno izvršiti pripremu terena za postavljanje sprave ali uz prethodnu 
suglasnost Vijeća. Vijeće je pozdravilo ovakvu donaciju te je donesen sljedeći 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet  daje suglasnost  da se na igralištu u Ulici Bože Vidasa kbr. 7  

- ukloni stol za stolni tenis sa podestom i ogradom te metalni tobogan 
- postave sprave - komplet igralište koje se sastoji od dvije kule, tobogana, cijevnog 

mosta i penjalice.  
 
AD 4 
Odjel gradske uprave za poduzetništvo dostavio je podnesak u kojem traži mišljenje Vijeća MO o 
produljenju radnog vremena ugostiteljskog objekta Caffe bara „West Pub“ na Diračju. Predsjednik 
Vijeća je rekao da su grañani tijekom ljeta negodovali zbog velike buke koja se širila iz kafića te 
podsjetio da je do sada davanje pozitivnog mišljenja  bilo uvjetovano da se  ugostiteljski objekat 
drži odluke o javnom redu i miru te razine buke. Nakon rasprave, nazočni su  jednoglasno donijeli 
sljedeći: 
 
Zaključak:  

• Vijeće MO Zamet nije dalo pozitivno mišljenje za produljenje radnog vremena 
ugostiteljskom objektu Caffe baru „West Pub“. 

• Vijeće MO Zamet smatra prihvatljivim produljenje radnog vremena ugostiteljskih 
objekata na području Zameta u vrijeme blagdana (Uskrs, Božić i slično), stoga ne 
podržava ostale razloge (proslave roñendana, godišnjica i sl.) te se u buduće za sve 
ostale termine  ne će očitovati. 
 

   
AD 5   Predsjednik vijeća je izvijestio: 
  

1. da se Rijekapromet d.o.o.,  negativno očitovao o prijedlogu regulacije prometa prema 
parkiralištu u Ulici Bože Vidasa 7, na kojoj inzistiraju stanari zgrade, a Vijeće MO ih je 
podržalo. 

2. da Rijekapromet smatra neopravdanim  primjedbe  o sigurnosti kretanja pješaka u Ulicama 
Ivana Ćikovića Belog i Braće Bačić  

3. stručne službe Rijekaprometa nisu prihvatile zamolbu stanara za postavljanje fizičkih 
zapreka na nogostup radi sprečavanja parkiranja vozila ispred ulaza u Ulici Braće Bačić. 
 

 Zaključak: Odgovore Rijeka prometa dostaviti će se podnositeljima molbi: gospoñi Olgi 



 

  

Muškardin ( u ime roditelja ), Ivici Miškoviću te Vojinu Stojkoviću, ovlaštenim 
predstavnicima stanara. 
 
 
AD 6    
 Vijeće je upoznato s dopisom obitelji gospodina Emila Blečića, Avelina Turka 4, vezano uz 
održavanje zajedničkog sastanka s gospodinom Srdočem i Fućkom  u mjesnom odboru radi 
rješavanja problema oko okućnice. Nazočni su bez rasprave donijeli jednoglasno sljedeći 
 
Zaključak:  

• Vijeće MO nije u mogućnosti organizirati sastanak temeljem dopisa gospodina Emila 
Blečića vezano uz rješavanje okućnice uz prisutnost gospodina Srdoča i Fućka. 

• Vijeće Mjesnog odbora Zamet rado će organizirati ovakav sastanak – razgovor ali kad 
to od njega zatraži nadležni Odjel gradske uprave, u ovom slućaju Odjel gradske 
uprave za komunalni sustav, Grada Rijeke.   
 

AD 7    
Podnesci: 

• Zamolba Vlatka Iveljića, ovlaštenog predstavnika stanara zgrade  u Ulici braće Bačić kbr.  
22 u pogledu postavljanja ograde i rukohvata na stepenice dostavit će se OGU za 
komunalni sustav, Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti na rješavanje 

• Zahtjev  za sanaciju zida koji je uputio Milan Vukelić, u ime stanara zgrade Becićeva kbr.  6 
dostavit će se direkciji zajedničke komunalne djelatnosti na rješavanje 

 
Zaključak: Vijeće MO Zamet smatra sve zahtjeve opravdanim te će ih proslijediti nadležnim 
službama Grada na rješavanje   
 

• Zaključak: Podnesak gospoñe Mirele Toić u pogledu proširenja javne rasvjete u Ulici 
Ante Mandića rješavat će se naredne godine prilikom sastavljanja prijedloga 
komunalnih zahvata.  

• Prijedlog ureñenja Ulice Ante Mandića od kbr. 13 prema 21 (sanacija) uvršten je u 
prijedloge prioriteta za 2013. godinu i bit će razmatran nakon što stručne službe 
Rijeka prometa  obrade sve prijedloge.  

 
 
AD 8  Razno: 
Informacije: 

• Predsjednik je izvijestio da će se za potrebe 12. otvorenog prvenstva Hrvatske u karateu  
ponovo koristiti dvorana MO 

• Zahtjev za korištenje prostorija MO traže različite sportske udruge izvijestio je predsjednik 
ali zamolbama nije zbog specifičnosti prostora moguće udovoljiti. 

• 11. listopada održat će se akcija „solidarnost na djelu“ 
• 12. listopada DTI Grada Rijeke u suradnji s MO organizirat će predavanje „o gripi“.  
• Predsjednik je izvijestio o aktivnostima u sklopu zahvata na ureñenju kružnog toka na 

raskrižju ulica Vladivoja i Milivoja Lenca i Primorske. 
Zaključak: 

          Vijeće MO  prima na znanje sva priopćenja. 
 

 
 
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 
                                                         


