
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-34/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  23. svibanja 2013. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 33. SJEDNICE VMO 

 
33. sjednica VMO Zamet, održana je u četvrtak 23. svibanja  2013. godine  s početkom u 18,00 
sati u prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Dragan Hinić, 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: 

- Dino Jardas, član Vijeća  
      - Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
 
Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 32. sjednice usvoje je jednoglasno. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne.  
Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 
DNEVNI RED  

1. Dani MO  
2. Izmjena adrese sjedišta MO 
3. Regulacija prometa (Mate Sušnja i drugo) 
4. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
AD 1 
 
Predsjednik vijeća Vojmir Turak je rekao da su temeljem programa obilježavanja Dana MO Zamet 
u pripremi aktivnosti. Započinje se s obilježavanjem Dana Osnovne škole i to 5. lipnja. 
Sportska natjecanja u boćanju i kartanju održat će se 8. lipnja rekao je koordinator za sport Boris 
Scutari. 8. lipnja održat će se i malonogometni turnir KUP Delta na kojem sudjeluje ekipa Zameta. 
1. lipnja na Jogu Sportskog društva Zamet održat će se sportski susreti mjesnih odbora Grada. 
Tajnica je započela sa fotografiranjem okućnica, balkona  prijavljenih grañana u akciji "biramo 
najljepši balkon i prozor u 2013. godini".  
U pripremi je izložba fotografija  "život na Zametu". Prikupljaju se stare fotografije o aktivnostima 
na području Zameta.  
Osim toga dogovorena je kreativna radionica za predškolsku djecu, zdravstveno predavanje 
"izvorišta vode i voda za piće",  postavit će se i izložba u Gradskoj knjižnici Rijeka ogranak Zamet. 
To su radovi  djece iz vrtića Zamet na temu starih zanata. 
Završna svečanost - sjednica vijeća uz podjelu priznanja i nagrada i prigodnim glazbenim 
programom održat će se 14. lipnja. 
 



 

  

  
Zaključak: 
Svi članovi Vijeća MO obvezuju se da se aktivno uključe u realizaciju svih programskih 
aktivnosti. 
 
 
AD 2  
 
 Predsjednik i tajnica su izvijestili prisutne da je rješenjem o dodjeli kućnog broja Mjesni odbor dobio 
broj 3 i novu adresu Trg riječkih olimpijaca.  
Boris Scutari je mišljenja da bi se čim prije trebalo postaviti ploča s imenima riječkih olimpijaca, te 
da je treba postavljanje ploče s nazivom trga obilježiti svečanim otvaranjem.  
 
Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima na znanje sve informacije 
 
AD 3   
 
Prisutni su izvješteni da je služba Rijeka prometa izvijestila da je u pripremi izrada projekta 
prometnog rješenja šireg područja  ulica Mate Sušnja, do Baredica a na temelju prijedloga grañana. 
S prijedlogom prometnog rješenja informiralo bi se grañane tog područja.  
 
Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima  na znanje priopćenje  
 
AD 4   Razno: 
 

• Predsjednik je izvijestio da je zaprimljena zamolba Upravitelja MTM d.o.o., zgrade Braće 
Fućak 25 za ureñenjem dječjeg igrališta. Rasprave nije bilo s obzirom da se radi o 
prijedlogu zahvata koji spada u prioritete malih komunalnih zahvata te je donesen 
jednoglasno sljedeći     

Zaključak: Vijeće MO Zamet razmatrat će prijedlog ureñenja dječjeg igrališta kod zgrade  
Braće Fućaka 25, prilikom donošenja prijedloga prioriteta za 2015. godinu, s obzirom da je 
prijedlog zaprimljen nakon  roka za podnošenje prijedloga zahvata za 2014. godinu.  
Ovaj zaključak dostaviti upravitelju zgrade  
 

• Predsjednik je izvijestio da je zaprimljena obavijest Odjela gradske uprave za poduzetništvo 
vezano za produljenje radnog vremena ugostiteljskom objektu "West pab" 

Zaključak: Vijeće se nije raspravljalo o podnesku s obzirom da se ranije očitovalo (dalo 
mišljenje) o produljenju radnog vremena  svih ugostiteljskih objekata. 
  

• Predsjednik je napomenuo da se zbog bržeg otklanjanja oštećenja ili  komunalnog nereda, 
kontinuirano dostavljaju nadležnim službama na rješavanje. To su prijedlozi i zahtjevi 
grañana koji se odnose na održavanje komunalne infrastrukture, košnja trave, orezivanje, 
popravak klupa, oštećenja asfalta i slično.  

Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima  na znanje priopćenje  
 
 
 

 
Sjednica je završila u  20 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  2  (dvije) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                                         


