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ZAPISNIK 

SA 30. SJEDNICE VMO  
 

30. sjednica VMO Zamet, održana je u četvrtak 28. veljače  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 29.  sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 29. sjednice usvoje je jednoglasno. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne.  
Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 
DNEVNI RED  

1. Inicijativa za preimenovanje ulica na području MO Zamet 
2. Informacija Rijeka prometa – radovi na kružnom toku i ostali radovi po prioritetima 
3. Regulacija prometa Ulice Mate Sušnja - prijedlog Tome Lenca i drugih 
4. Pješački prijelaz u Ulici Diračje – prijedlog Dina Jardasa 
5. Suglasnost za izgradnju dječjeg igrališta u Zametskoj ulici 
6. Informacija o fiskalnoj odgovornosti 
7. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 1 
 
Razmatran je prijedlog Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem  za pokretanje inicijative za preimenovanje ulica na području Zameta. U raspravu su se 
uključili svi nazočni te je jednoglasno donesen sljedeći  
 
Zaključak: 

• Vijeće Mjesnog odbora Zamet podržava prijedlog za preimenovanje pojedinih ulica  
na području Zameta, svjesno činjenice da će grañani teško prihvatiti promjenu naziva ulica i 
kućnog broja najčešće radi troškova koje promjene iziskuju i ekonomske situacije u kojoj se 
nalaze.  
 



 

  

 
 

• S popisa ulica koje se predlažu  za preimenovanje, Vijeće smatra da bi trebalo  
preimenovati dio Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca koja je presječena ulicom Nova cesta i 
nastavlja se do Ulice Milice Jadranić. Navedeni dio ulice pripada dijelom i Mjesnom odboru 
Gornji Zamet zbog toga inicijativu o preimenovanju MO Zamet ne može pokrenuti 
samostalno već u dogovoru s MO Gornji Zamet. 

• Vijeće smatra opravdanim prijedlog izmjene imena ulica Milutina Bataje, Mate Sušnja.  
Ostale ulice s popisa: Ulica Ivana Lenca, Braće Fućak, Diračje, Ludvetov breg smatra čine 
urbanu cjelinu područja te ih nije potrebno mijenjati.   
 

AD 2  
 
Predsjednik Vijeća i tajnica upoznali su nazočne  

• Prema informacijama Saše Muscheta iz Rijeka prometa  radovi na kružnom toku u Ulici  
Vladivoja i Milivoja Lenca i Nove ceste u završnoj su fazi razmotrit će se sve sugestije grañana u 
cilju poboljšanja uvjeta prometovanja. 

• što se tiče realizacije prioriteta iz 2012. godine osim kružnog toka u završnoj su fazi radovi  
na dječjem igralištu na Novoj cesti, postavljena je i ljuljačka u Ulici braće Bačić, svi ostali 
grañevinski i hortikulturni radovi nisu ni započeli.  
Zaključak: 

• Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima na znanje sve informacije 
 

AD 3   
Gospodin Tomo Lenac, Lovorkin prolaz 13, dostavio je vijeću u ime grañana zamolbu za izmjenu 
regulacije prometa ulice Mate Sušnja u jednosmjernu iz pravca Braće Mohorić prema Zametskoj. 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Zamet podržava prijedlog gospodina Tome Lenca  s ciljem  poboljšanja 
sigurnosti prometa u Ulici Mate Sušnja ali smatra da se regulacijom prometa u tom dijelu 
područja mora obuhvatiti šire područje od ulice Becićeve, Baredice, Berte Jardas s obzirom 
da se radi o vrlo uskim i nepreglednim ulicama.  
Prijedlog dostaviti Rijeka prometu na izradu novog prometnog rješenja, a s prijedlogom 
upoznati grañane tog područja.  
 
AD 4   
 
Dino Jardas, vijećnik MO Zamet, predložio je da se izmjesti pješački prijelaz u Ulici Diračje kod kbr 
95a istočnije nakon skretanja u Ulicu Milutina Bataje budući da pješaci nakon pješačkog prijelaza u 
Ulici Diračje moraju ponovo prelaziti cestu na mjestu gdje nema pješačkog prijelaza. S obzirom da 
vijeće nije stručno ovaj prijedlog će dostaviti nadležnim službama  
 
Zaključak:  

• Vijeće MO Zamet će uputiti Rijeka prometu zamolbu na razmatranje i rješavanje. 
  

AD 5    
Vijeće MO Zamet raspravljalo je o prijedlogu lokacije za izgradnju novog dječjeg igrališta u 
Zametskoj ulici kod kbr 86, koje je uputila Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti. Nazočni su 
mišljenja da je na području Zameta velik broj igrališta za djecu mlañeg uzrasta. Na žalost, mnoga 
igrališta se ne koriste te stoje prazna ili su u noćnim satima mjesto okupljanja mladeži koja remeti 
red i mir.  
Činjenica je da Zamet ima manje djece u odnosu na razdoblje od prije deset godina, što potvrñuje 
Popis stanovništva iz 2011. godine, te podatak da se u prve razrede osnovne škole upisuje manji 
broj djece. 
U proteklom razdoblju zaprimljen je samo prijedlog za izgradnju dječjeg igrališta na Novoj cesti. 
Igralište se gradi iz sredstava za Prioritete MO Zamet u 2012. godini , a iznose 215.000,00 kuna. 
Nakon rasprave donesen je jednoglasno: 
 Zaključak: 



 

  

• Vijeće Mjesnog odbora Zamet nije protiv Vašeg prijedloga izgradnje novog dječjeg  
igrališta na lokaciji Zametska 86, ali s tog područja nije bilo zahtijeva i  prijedloga grañana.  

• Navedena lokacija je ureñena zelena površina  i nalazi se u neposrednoj blizini  
stambene zgrade, autobusnog stajališta te pješačke staze koja prolazi sredinom. Zbog 
svega navedenog Vijeće ne želi imati neugodnosti sa stanarima koji žive u susjedstvu, 
stoga predlaže postavljanje samo jedne sprave.   

• Na prijedlog Borisa Scutaria zatražiti mišljenje Odjela gradske uprave za  
komunalni sustav o stanju prostora u Ulici Mirka Jengića  sjeverno od parkirališta kod kbr. 
5.  GUP-om je prostor definiran kao zelena površina odnosno površina na kojoj bi se moglo  
izgraditi dječje igralište. 
                   
AD 6  Predsjednik je izvijestio da je za potpisao izjavu o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku 
2012. godinu. Osim izjave ispunjen je upitnik o fiskalnoj odgovornosti (iz područja planiranja, 
izvršenja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja),  Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti te 
izvješće o otklanjanju slabosti i nepravilnosti za 2012. godinu. 
  
Zaključak: VMO prima na znanje priopćenje o fiskalnoj odgovornosti u 2012. godini. 
 
AD 7  Razno: 

• Predsjednik se   ispričao nazočnima što  temeljem zaključka s protekle sjednice nije  
razgovarao s pročelnicom Odjela za komunalni sustav gospoñom Irenom Miličević zbog ranije 
dogovorenih obaveze i bolesti. 
Zaključak: VMO prima na znanje obrazloženje 
 

• Predsjednik je izvijestio da je tajnica pribavila 2 ponude vezano uz troškove tiska  
informativnog lista. Temeljem ponuda tiskare "Aktuel" i "Venerus" tisak lista za 800 primjeraka 
koštao bi cca 6.000,00 kn.  
Zaključak: Dogovoreno je da bi se u narednom razdoblju trebalo angažirati na pronalaženju 
sponzora za tisak lista. Ukoliko se prikupe dovoljna sredstava list bi se tiskao koncem 
godine. 
 

• U prostorijama MO otvorena je dobrotvorna izložba Foto Kurtia pod nazivom "Nasmijana 
 lica riječkog karnevala". Sredstava od kupnje slika Zametskih maškara i zvončara namijenjena su 
za opremanje Hospicija Riječke nadbiskupije. 
 
 

   
 

 
 
 
 
 

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 
                                                         


