
 

  

           
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-34/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  10. prosinca 2012. 
                                  

  
ZAPISNIK 

SA  28. SJEDNICE VMO  
 

28. sjednica VMO Zamet, održana je u subotu 8. prosinca  2012. godine  s početkom u 17,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Bože Vidasa bb, Rijeka.    
  
Nazočni: 
- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Dino Jardas, član Vijeća - 
- Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
- Boris Scutari, član Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                                
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Milan Jurić,  zamjenik predsjednika Vijeća 
- Ivica Prtenjača, član Vijeća 
 
Usvajanje zapisnika sa 26. i 27.  sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik  sa 26. i 27. sjednice usvojeni su jednoglasno. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne.  
Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED  
1. Prijedlog za dodatne lokacije po prioritetima iz 2012. godine 
2. Financijski plan za  2013. godinu 
3. Produljenje radnog vremena ugostiteljskih objekata 
4. Površina namijenjena za boravak pasa 
5. Informacija Odbora za mjesnu samoupravu 
6. Razno  

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO  Vojmir Turak je  izvijestio nazočne da su preostala sredstva po prioritetima za 
2012. godinu, u nadležnosti realizacije Rijeka prometa d.d. Preostala sredstava od 122.234,80 kn 
nastala  su uslijed razlika planiranih i ugovorenih sredstava.  U raspravi su se svi složili da je 
potrebno sanirati ulicu Ante Mandića, stoga je jednoglasnom odlukom donesen   
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet predlaže da se preostala sredstva u iznosu od 122.234,80 kn  
utroše za sanaciju asfalta u Ulici Ante Mandića od kbr. 13 do 43 s obzirom da je sanacija  
predviñena u prijedlozima prioriteta MO. 
 
 
 



 

  

AD 2  
 
Predsjednik Vijeća i tajnica upoznali su nazočne s Financijskim planom za 2013. godinu 
sastavljenom na temelju programskih aktivnosti Vijeća koje financiraju ili sufinanciraju  Odjeli 
gradske uprave za sport s 1.500,00 kn i poduzetništvo s 800,00 kn te Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu s 20.000,00 kn. Predviñena su i sredstva iz donacija od 5.000,00 kn i 
sredstva poticaja 5.000,00 kn za tisak biltena "Zametske besede". Rasprave nije bilo s obzirom da 
su programske aktivnosti donesene u listopadu. Donesen je jednoglasno 
 
Zaključak: 

• Vijeće Mjesnog odbora Zamet donosi financijski plan za 2013. godinu. 
 

AD 3   
 
Odjel gradske uprave za poduzetništvo zatražio je mišljenje VMO vezano za odreñivanje kasnijeg 
završetka radnog vremena ugostiteljskim objektima i to caffe baru  "Le Monde" i "Metropolis". 
Rasprave o tome nije bilo s obzirom da je vijeće u rujnu dalo svoje mišljenje, stoga je 
jednoglasnom odlukom donesen 
    
Zaključak:  

• Vijeće Mjesnog odbora Zamet smatra prihvatljivim i daje pozitivno mišljenje za 
produljenje radnog vremena ugostiteljskim objektima na području MO Zamet u 
vrijeme blagdana (Uskrs, Božić i slično). 

• Svi ostali termini Vijeću MO Zamet nisu prihvatljivi.  
 

AD 4   
 
Predsjednik VMO je izvijestio prisutne s očitovanjem Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem u pogledu prijedloga Mreža površina na području grada rijeke 
namijenjena za boravak pasa. Na temelju analize prostorno planske dokumentacije te očevidom na 
terenu utvrñena je lokacija za boravak pasa na području mjesnog odbora Zamet a nalazi se u Ulici 
Braće Monjaca uz Dom zdravlja PGŽ , k.č. 2343 k.o. Zamet. Predsjednik je podsjetio nazočne da 
je ovo prijedlog nadležnog Odjela, s obzirom da Vijeće u travnju nije dalo prijedlog lokacije. Nakon 
rasprave jednoglasno je donesen  
 
Zaključak:  

• Vijeće MO Zamet prihvaća prijedlog lokacije namijenjene za boravak pasa u Ulici 
Braće Monjaca. 

• VMO Zamet smatra da bi još jedna lokacija u Ulici braće Cetina zapadno od kbr. 17 
kod podvožnjaka "RIO", bila dobra  za boravak pasa. 

 
AD 5  
Gospodin Gordan Kauzlarić, član odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke, 
dao je obrazloženje prijedloga za imenovanje trga ispred župne crkve Srca Isusova na Zametu 
imenom Frana Rubeše koji je dostavljen Vijeću MO na znanje. Imenovanje predmetnog trga nije 
moguća s obzirom da uz trg nema objekata s kućnim brojevima, a crkva i Župni ured pripadaju 
Ulici Ivana Lenca. Zametski Pučki prosvjetitelj Fran Rubeša već ranije je uvršten u Fond imena 
ulica i trgova koji predstavlja temelj za odreñivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke, 
stoga se može imenovati neka druga javno prometna površina na području Zameta. Mogućnost 
preimenovanja neke ulice ili dijela ulice predstavljao bi problem stanovnicima zbog izmjena 
dokumenata. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje priopćenje.    
  
AD 6  Razno 

 
• Predsjednik je upoznao nazočne s  odgovorom Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti 

vezano uz primjedbu vijeća na realizaciju po prioritetima za 2012. godinu. Razlog su 
objektivni razlozi te da se čine napori da se do konca godine realizira čim više radova. 



 

  

Očitovao se i Rijeka promet o stanju radova na ureñenju kružnog toka na raskrižju Ulica 
Primorske i  Vladivoja i Milivoja Lenca 

Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje priopćenja.    
 

• Prisutni su izvješteni da je Odjel za mjesnu samoupravu i upravu istakao potrebu Vijeća  
MO za održavanje  zajedničkog sastanka s nadležnim službama OGU za komunalni sustav 
vezano uz realizaciju komunalnih prioriteta. 

Zaključak: Vijeće MO Zamet smatra da bi barem jednom godišnje trebalo održati 
sastanak s OGU uprave za komunalni sustav i komunalnim i trgovačkim društvima na 
temu realizacije prioriteta mjesnih odbora.    

 
• Prisutni su upoznati s uputama o načinu korištenja donacija i poticaja iz donacija  
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje priopćenje.    
 
• Prijave oštećenja i komunalnog nereda koje su uputili Vinko Anićić, Milenko Kulaš i drugi 

grañani upućeni su nadležnim službama na obradu 
• Zahtjev Sofije Bukvić vezano je uz prioritete malih komunalnih zahvata i razmatrat će u 

2013. godini.  
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje priopćenja.    

 
• Zaključak: Vijeće MO Zamet  podržalo je aktivnost boćara Joga "Selo" u prosincu. 

 
 
 
 
 

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 
                                                         


