
 

  

           
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
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MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
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Rijeka,  15. listopada 2012. 
                                  

  
ZAPISNIK 

SA  26. SJEDNICE VMO  
 

26. sjednica VMO Zamet, održana je u ponedjeljak 15. listopada  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 predsjednik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne.  
Na početku sjednice predsjednik  VMO se ispričao zbog odgode sjednice koja se trebala održati 11. 
listopada 2012. godine. Svi nazočni su prihvatili obrazloženje. 
 
Usvajanje zapisnika sa 25.  sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 25. sjednice usvojen je  jednoglasno. 
 

Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED  
1. Donošenje programa za  2013. godinu 
2. Izvješće o izvedenim radovima u 2012. godini 
3. Razno  

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
AD 1  
 
Predsjednik Vijeća Vojmir Turak i tajnica izvijestili su da je izrañen Programa rada – programske 
aktivnosti VMO Zamet  za 2013. godinu, a temeljem  zaključka s prethodne sjednice.  
 
Nositelji programskih aktivnosti zajedno s tajnicom i predsjednikom izradili su programe te 
financijski plan. Programi su napravljeni  u skladu s Uputama za prijavu programskih aktivnosti koje 
financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu, te Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu  
kao i Odjel za poduzetništvo.   
Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijet sljedeći  
 



 

  

 
Zaključak:  
Vijeće MO Zamet donosi za  2013. godinu sljedeće  

1. Program iz područja sportsko – rekreacijskih aktivnosti grañana koji financiraju i 
sufinanciraju Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu i Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu 

2. Program "biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" koji financiraju i sufinanciraju 
Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Odjel za gradsku samoupravu i upravu 

3. Program obilježavanja Dana Mjesnog odbora 
4. Program Ususret blagdanima 
5. Program tisak biltena – Zametska beseda 
6. Program briga o djeci – kreativne radionice 
7. Program iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

Programe pod red. br. 3 do 7. financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
 

8. Plan rashoda programskih aktivnosti za 2013. godinu – financijski plan 
 
 

AD 2 
 
Predsjednik je izvijestio da radovi po prioritetima MO Zamet za 2012. godinu nisu  ni započeli. 
U tijeku su radovi na proširenju javne rasvjete, izvedeni su radovi u Ulici braće Cetina kod kbr. 15-
17, u ulici Avelina Turka od kbr.  2a do 12,  preostale dvije lokacije planirane su za kraj listopada. 
Izvjestio je da dva najveća zahvata u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca, izgradnja kružnog toka i 
izgradnja dječjeg igrališta nisu ni započela, a do kraja godine su samo  dva mjeseca.  
U raspravi su se nazočni složili da je kraj godine blizu a da se s radovima nije ni započelo. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet prima na znanje priopćenje i smatra da bi svi planirani radovi morali 
započeti kako bi se mogli realizirati do kraja godine. 

 
 
AD 3  Razno 
 

• Predsjednik Vojmir Turak je izvijestio da se KD "Autotrolej " negativno očitovao na prijedlog 
VMO o izmjeni trase linije autobusa 2A. 
Zaključak: Vijeće nije zadovoljno odgovorom KD "Autotrolej", koji smatra sadašnju 
trasu linije autobusa 2a,  opravdanom i optimalnom zbog zadovoljavanja većeg broja 
korisnika javnog prijevoza putnika,  tj. zbog blizine tehničkih škola i fakulteta.  (trasa 
koja umjesto preko  Baredica sada ide ulicom Rirakrda Benčića) 
  

• Zaključak: Vijeće MO je pozdravilo opremanje dječjeg igrališta postavljanjem  nove 
sprave u Ulici Bože Vidasa 7, koju je donirala firma "Pliva" koja je inicijator akcije 
"Volim hodanje".   
 

• Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti je izvijestila  
- da će  dječje igralište u Ulici Ćirila Kosovela kbr. 5 uči u program redovnog održavanje 
- da će se uz zgradu u Ulici braće Bačić kod kbr. 20-22 postaviti rukohvat i ograda iz 
sredstava  tekućeg održavanja 
 

• Predsjednik je informirao nazočne  o prijedlogu odluke o izmjenama Odluke o načinu 
financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke. 
 

• Primjedba gospodina Melkiora Longina (E-mailom) vezano uz prijavu komunalnog nereda 
dostavljena je Komunalnom redarstvu na rješavanje. Dostavljen mu je odgovor na upit o 
obavještavanju grañana o postavljanju baja za glomazni otpad te postavljanju panoa za 
obavijesti mjesnog odbora. 
 

• Nazočni su upoznati o održanoj javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog 



 

  

plana ureñenja grada Rijeke i GUP-a. 
 

• Prisutni su obaviješteni da je dogovoren program za prosinac, 8. prosinca u jutarnjim 
satima bit će predstava za djecu uz Djeda Mraza a na večer predstava za odrasle koju će 
izvest KUD Primorka. Do 15. prosinca održat će se tradicionalna svečana sjednica na koju 
će se pozvati suradnike i volontere. 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Zamet prima na znanje  sva priopćenje 

  
 
 
 
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 
                                                         


