
 

  

           
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-34/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  23. siječnja 2013. 
                                  

  
ZAPISNIK 

SA  29. SJEDNICE VMO  
 

29. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 22. siječnja  2013. 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 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
 - 
 
Usvajanje zapisnika sa 28.  sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik  sa 28. sjednice usvoje je jednoglasno. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne.  
Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED  
1. Izvješće o radu VMO za 2012. 
2. Informacija Rijeka prometa–radovi na kružnom toku i nova organizacija Sektora prometa 
3. Zamolbe stanara – komunalna problematika (Sterpin i Mišković) 
4. Zahvala Doma "Ivana Brlić Mažuranić" 
5. Razno  

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO  Vojmir Turak je na početku istakao da je izvješće sastavljeno na temelju 
realiziranih aktivnosti po vrstama programa u 2012. godini. Zahvalio se svima koji su doprinijeli 
realizaciji. 
Sve programske aktivnosti vijeća realizirane su do konca godine prema planu. Nije realiziran 
program tiskanja biltena, s obzirom da nisu ostvarena sredstva sponzorstva. Takoñer nisu 
realizirani svi komunalni prioriteti komunalnih zahvata koji će se prema priopćenju stručnih službi 
Rijeka prometa i Odjela za komunalni sustav realizirati kao prelazni radovi u 2013. godini.  
Dao je osvrt i na financijsko izvješće.  Sredstva su utrošena u skladu s planom. Sredstva 
namijenjena za rad vijeća utrošena su i za aktivnosti koje nisu bile obuhvaćene programima kao što 
su izložbe, predavanja te aktivnosti joga "Selo".  



 

  

Vijeće je  nakon kraće rasprave donijelo jednoglasno  
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet usvaja Izvješće o radu te financijsko izvješće za 2012. godinu.  
 
AD 2  
 
Predsjednik Vijeća i tajnica upoznali su nazočne  

• s novom organizacijom Sektora prometa u Rijeka prometu d.d. i službe koje su zadužene 
za područje Zameta. 

• sa stanjem radova na privremenom kružnom toku na raskršću ulica Vladivoja i Milivoja 
Lenca i Nove ceste,  

• vezano uz radove na kružnom toku dostavljen je prijedlog Veljke Acinger, Ante Mandića 8 
za uklanjanje barijera na nogostupu uz pješačke prijelaze.   
  

Zaključak: 
• Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima na znanje sve informacije 

 
AD 3   
Komunalna problematika: 

• Ovlašteni predstavnik stambene zgrade Ivica Mišković, Bože Vidasa 7 moli u ime stanara 
uklanjanja prometnog znaka (zabrane prometa) i izmjenu prometa prema parkiralištu zgrade iz 
Ulice Petra Jurčića. O problemu prometa prema parkiralištu Vijeće je upoznato kroz ranije 
podnesene zamolbe, stoga je donijelo: 
Zaključak:  
Vijeće je zamolbu stanara ulice Bože Vidasa 7, dostavilo nadležnoj službi Rijeka prometa na 
rješavanje 
 

• Ovlašteni predstavnik stambene zgrade Ćirila Kosovela 4, gospodin Diego Sterpin traži  
ureñenje okoliša zgrade i rješavanje oborinske odvodnje. S obzirom da se radi o većem 
komunalnom zahvatu, donijet je sljedeći 
Zaključak: 
Vijeće MO Zamet zahtjev stanara Ćirila Kosovela 4, će razmatrati prilikom rješavanja 
prijedloga prioriteta za 2014 godinu. 
 
   AD 4   
 
Dom "Ivana Brlić Mažuranić" dostavio je pismo zahvale MO Zamet za donaciju paketića slatkiša, 
koje je VMO Zamet dostavilo u prosincu. Predsjednik je rekao da se svake godine slatkiši koji se 
ne podjele na priredbi dočeka Djeda Mraza za djecu  doniraju ovakvim ili sličnim ustanovama. Ovoj 
akciji pridružili su se i drugi MO. 
 
Zaključak:  

• Vijeće MO Zamet pozdravlja ovakvu akciju koju je ove godine organizirala Direkcija 
za mjesnu samoupravu i upravu. 

 
AD 5   Razno 
 

• Boris Scutari je ponovno istakao problem zadržavanja oborinske vode na cesti u Ulici Bože 
Vidasa, te opasnosti zbog zadržavanja vode za sve učesnike u prometu.  

• Milan Jurić se nadovezao i istakao problem odvodnje i u Ulici Avelina Turka te Ulici obitelji 
Sušanj 

Zaključak: Zadužuje se predsjednik Vijeća Vojmir Turak da razgovara s pročelnicom Odjela 
za komunalni sustav  gospoñom Irenom  Miličević s ciljem da se taj problem riješi trajno.   
  

• Predsjednik i tajnica su upoznali prisutne da su stanari zgrade Baredice 4 zatražili 
postavljanje javne rasvjete. Rasvjeta je postojala na pročelju zgrade ali su je stanari zbog 
radova na fasadi skinuli uz suglasnost "Energa". Proširenje javne rasvjete nije moguće 
realizirati u ovoj godini s obzirom da nije u prioritetu a radi se o većem zahvatu.   



 

  

Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje priopćenje.    
 

• Predsjednik je izvijestio da će 27. siječnja 2013. biti dječja karnevalska reduta u organizaciji 
Zametskih maškara i zvončara. Za tu prigodu nabavit će se keksi i bomboni u vrijednosti od 
500,00. kuna.  
 

• U tijeku je natječaj za prijavu "naj dana mjesnog odbora" 
Zaključak: Vijeće MO Zamet nije podržalo ovakvo natjecanje te se stoga neće prijaviti. 
 

• Predsjednik i nazočni su se složili da bi ove godine trebalo tiskati informativni list MO, jer to 
grañani očekuju. Za to je potrebno pribaviti sredstva od sponzora 

Zaključak: Tajnica se zadužuje da do naredne sjednice pribavi ponudu za tisak biltena MO 
kako bi se znalo koliko sredstava treba pribaviti. 

   
 

 
 
 
 
 

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 
                                                         


