
 

  

           
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
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VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
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Rijeka,  26. ožujka 2013. 
                                  

  
ZAPISNIK 

SA 31. SJEDNICE VMO  
 
31. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 26. ožujka  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 
- Ivica Prtenjača, član Vijeća 
- Boris Scutari, član Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                  
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
      - Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
 
Usvajanje zapisnika sa 30.  sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 30. sjednice usvoje je jednoglasno. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne.  
Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 
DNEVNI RED  

1. Informacija po zaključcima s prethodne sjednice 
2. Obilazak terena – komunalni nered i oštećenja objekata komunalne infrastrukture 
3. Korištenje prostorija MO 
4. Podnesci grañana – Elena Zagorac, Olga Sušnjar, Boris Ožanić, Vedran Sabljak i dr. 
5. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 1 
 
Predsjednik vijeća Vojmir Turak informirao je prisutne  o sastanku kojem je prisustvovao u Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav kojem su prisustvovali pročelnica Irena Miličević, Lucija Bagić 
i Vitas Željko iz Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, iz Rijeka prometa rukovoditelj prometa 
Danijel Frka i rukovoditelj održavanja prometnica Elio Biasiol. Razgovaralo se o komunalnoj 
problematici te je dogovoreno sljedeće: 

1. Riješit će se problem oborinske vode na raskršću odvojka Ulice Bože Vidasa prema OŠ, te 
zadržavanje vode na nogostupu prema kući kbr 16, na način da će s zapadne strane na 
zelenoj površini izgraditi opojni bunar, sanirat će se nogostup, radi sprečavanja ulaska vode 
sa ceste u podrumske prostorije vlasnika kuće kod kbr 16. 

 



 

  

2. Služba Rijeka prometa dobila je zadatak 
- da pokuša riješiti promet od kružnog toka kod OŠ Zamet prema vrtiću "Oblačić". Parkiranje 
vozila na cesti sa sjeverne strane Centra Zamet rješavat će se pojačanim nadzorom 
Prometnog redarstva. 
- Služba Rijeka prometa napravit će prijedlog novog rješenja prometa u Ulici Mate Sušnja 
prema Baredicama i Zametskoj ulici 

3. Što se tiče nerealiziranih prioriteta iz 2012. godine dogovoreno je da su toku postupci 
ugovaranja radova te će se do konca travnja svi riješiti. 

4. Uklonit će se oštećenja (rupe na cesti, farbanje ograda, orezivanje zelenila i stabala i dr.) 
utvrñena obilaskom područja 13. ožujka 2013.  

5. U tijeku je i postupak za preimenovanje trga ispred Centra Zamet 
 

Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima na znanje sve informacije. 
  
AD 2  
 Predsjednik vijeća Vojmir Turak izvijestio je da je 13. ožujka tajnica zajedno s i predstavnika 
Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti i Rijeka prometa obavila obilazak većeg područja  
mjesnog odbora. Rekao je da sam nije išao u obilazak zbog ranije dogovorenih obaveza. 
Tajnica je rekla da je tom prigodom uočen komunalni nered (divlji deponiji, odbačeni kućanski 
predmeti i sl.) i odreñena oštećenja komunalne infrastrukture (neorezana stabla i grmovi, rupe na 
nogostupu i cestama, zapuštene ograde, i prometna signalizacija, zadržavanje oborinske vode na 
cesti i nogostupu, i dr.). Dokumentirano je i fotografijom. Utvrñeni su  rokovi  sanacije. Zbog 
specifičnosti oštećenja neka su sanirana nakon par dana. 
Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima na znanje sve informacije 
 
AD 3   
Prisutni su izvješteni da prostorije Mjesnog odbora tijekom godine osim političkih stranaka koriste i 
udruge s područja Zameta na temelju Odluci o načinu korištenja prostorija mjesne samouprave. Na  
početku godine podnijeti su zahtjev za korištenje prostora na temelju kojeg je napravljen ugovor. 
Predsjednik je podsjetio da za korištenje prostora mjesne samouprave  Vijeće daje svoje mišljenje. 
Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima bez primjedbi na znanje priopćenje. 
 
AD 4 .  Podnesci grañana: 

• Gospodin Ožanić, ovlašteni predstavnik stanara zgrade Ante Pilepića 1 traži smanjenje boja 
parkirališta za invalide od četiri na dva s obzirom da su dva stanara odselila 

• Gospoña Sušnjar, iz zgrade Becićeva 5 traži uklanjanje smeća i osušenih grana  
• Gospodin Sabljak iz stranke Laburista traži očitovanje o realizaciji prioriteta MO iz 2012. 

godine.  
• Gospoña Elena Zagorec uputila je pitanje da li se predviña rušenje Zametske tržnice 

 
Predsjednik i tajnica su izvijestili da su svi podnesci grañana, dostavljeni nadležnim službama - 
Odjelu za komunalni sustav i Rijeka prometu na razmatranje i postupak. 
Zaključak: 
Vijeće MO Zamet bez primjedbe prima bez primjedbi na znanje sve informacije. 
 

• Razmatran je podnesak gospodina Mrkele, ovlaštenog predstavnika zgrade Marijana 
Stepčića 9 u pogledu primjedbe neizvedene radove ureñenja okoliša zgrade iz sredstava za 
prioritete. 

Zaključak: 
Vijeće MO Zamet prijedlog ureñenja okoliša zgrade Marijana Stepčića bit će  razmatran  
prilikom predlaganja prioriteta za 2014 godinu 
 



 

  

AD 5.  Razno 
 

• Predsjednik je izvijestio da se od 2. travnja do zaključno 20. travnja 2013. godine zaprimaju 
prijedlozi grañana za ureñenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male 
komunalne akcije)  
 

• Osnovna škola Zamet je izvijestila da je Policijskoj upravi, Odjelu za komunalni sustav i 
Rijeka prometu uputila zamolbu za postavljanje dodatne prometne signalizacije s ciljem 
zaštite sigurnosti djece.  
 

• Dino Jardas, izvijestio je da je rukovoditelja prometnog sektora Rijeka prometa Danijel Frka 
se očitovao u pogledu prijedloga izmicanja pješačkog prijelaza u Ulici Diračje kod kbr 95a 
izmicanje nije moguće zbog uvjeta na prometnici, stepeništa koje vodi na vrlo prometnu 
ulicu Diračje i spojnih cesta.  
 

• Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti očitovala se u pogledu prijedloga za izgradnju 
dječjeg igrališta u Ulici Mirka Jengića 5, sjeverno od parkirališta, te predlaže da se ureñenje 
uvrsti u prijedlog prioriteta u 2014 godini kao tehničku pripremu izgradnje igrališta. 
 
 

Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije 
 
• Zaključak: Vijeće MO Zamet imenuje Borisa Scutaria za koordinatora sportskih 

susreta MO i Grada povodom dana Svetog Vida.   
 
 
 
 

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 
                                                         


