
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-34/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  9. srpnja 2013. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 35. SJEDNICE VMO 

 
35. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 9. srpnja  2013. godine  s početkom u 18,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Dino Jardas, član Vijeća  
- Milan Jurić,  zamjenik predsjednika Vijeća 
- Boris Scutari, član Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                  
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
      - Gordan Kauzlarić, član Vijeća 

- Ivica Prtenjača, član Vijeća 
 
Usvajanje zapisnika sa 33. i 34. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnici sa 33. i 34. sjednice usvojeni su jednoglasno 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne.  
Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 
DNEVNI RED  
 

1. Izvješće o  realizaciji obilježavanja  Dana MO 
2. Izvješće o realizaciji prioriteta iz 2012. godine i komunalni radovi  
3. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1 
 
Predsjednik vijeća Vojmir Turak je dao izvješće o provedenim aktivnostima programa obilježavanja 
Dana MO Zamet. Ostvareni su u potpunosti programi sporta, Dani MO i akcija "biramo najljepšu 
okućnicu, balkon i prozor u 2013.   
Aktivnosti su započele 5. lipnja a završile 14. lipnja. Sredstva namijenjena za realizaciju programa 
utrošena su u okviru planiranih sredstava u  iznosu od 10.840,25 kn od toga: 
- za program sporta iz sredstava Odjela gradske uprave za sport 1.458,23 kn (za pehare – 
priznanja) 1.060,00 kn i nagrade umjesto boce pića (iz sredstava reprezentacije), uručeni su 
rokovnik "organizer" u iznosu od 398,23 kn (s pozicije ostali rashodi), te za okrepu 1.496,91 kn iz 
sredstava Samouprave. 
- za program poduzetništva 1.600,00 kn  za poklon bon najuspješnijima u akciji "naj okućnica, 
balkon, prozor"  (800,00 kn od Samouprave i 800,00 kn od Odjela gradske uprave za 
poduzetništvo) 
- za  program obilježavanja Dana MO 8.582,12  kn  (izložba, predavanje, radionice, završna 
svečanost, glazbeni program).   
          Milan Jurić, zamjenik predsjednika Vijeća imao je primjedbu na završnu svečanost i na 



 

  

voñenje programa koji je voñen na čakavskom izričaju. Smatra takoñer da se trebalo zahvaliti svim 
članovima Vijeća na realizaciji programskih aktivnosti  a ne samo pojedincima koji su sudjelovali u 
realizaciji te da nisu pozvani predstavnici Župe Zamet i policije.   
          Predsjednik je rekao da je program bio dobar i da su svi nazočni bili zadovoljni te ako je i bilo 
nekih propusta da preuzima svu odgovornost na sebe. Predstavnici crkve i policije bili su pozvani 
ali se nisu odazvali. Tajnica je napomenula da je obilježavanje 100. obljetnice  posvećenja crkve 
Presvetog Srca Isusova na Zametu i obilježavanje Dana Župe bio sastavni dio programskih 
aktivnosti obilježavanja Dana MO, a dogovoren je s paterom Ivanom Vinkovim. Predsjednik je u 
nastavku rekao da je i sam  prisustvovao svečanostima Župe te da je dogovoreno  da se  župljane 
informira o programima kojima će se obilježiti Dani MO. Što se tiče policije zbog svojih obaveza ne 
odazivaju se i inače na dogañanja.  
             Boris Scutari je rekao da se ovakav program na čakavskom izričaju primjeren ovom 
području, te da se održava već četvrtu godinu za redom. 
U nastavku je rekao da  mu je žao što nije ostvaren program tiskanja biltena na što je predsjednik 
odgovorio da do kraja godine bi se moglo tiskati bilten ukoliko se svi članovi Vijeća na jesen 
angažiraju. Prije svega treba pronaći sponzore, jer za tisak biltena je potrebno cca 6.000,00 kn. 
            Predsjednik Vijeća je podsjetio vijećnike da razmisle o programima Vijeća za 2014. godinu, 
koji se donose u listopadu, s obzirom da je to obaveza po Poslovniku (bez obzira na izbore). 
Trebat će se odrediti programske aktivnosti i zaduženja članova Vijeća prema vrstama programa. 
Nakon  rasprave donesen je jednoglasno sljedeći: 
 

Zaključak: 
• Vijeća MO prima na znanje: 
1. Izvješće o realizaciji programa sporta,  
2. Izvješće o realizaciji programa Dana MO Zamet 
3. Izvješće o realizaciji programa poduzetništva – akcija "biramo najljepšu okućnicu, 

balkon i prozor u 2013. g 
•   Vijeće MO Zamet donosi rebalans financijskog plana  

 
 
AD 2  
 
Predsjednik je upoznao nazočne s Izvješćem o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne 
prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju  siječanj-prosinac 2012. godine. Ovo izvješće ide 
na usvajanje Gradskom Vijeću koje je zakazano za 25. srpnja 2013. Rasprave o izvješću nije bilo. 
Takoñer je izvijestio da su izvedeni ili se izvode radovi po prioritetima iz 2013. godine (čekaona u 
Ulici Braće Monjac, postavljena je ljuljačka, klupa, napravljen je zid  u Braće Bačić, zid i opujni 
bunar u ulici Bože Vidasa)  
Zaključak: 
          Vijeće MO Zamet će po potrebi raspraviti o izvješću o realizaciji Plana raspodjele 
sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u razdoblju  siječanj-
prosinac 2012. godine na jesen.  
 
 
AD 3  Razno: 

• Predsjednik VMO je predložio da tajnica dogovori na jesen sastanak s pročelnicom  Odjela 
za komunalni sustav sastanak vezano uz realizaciju prioriteta, održavanje zelenih površina i 
druge komunalne problematike. 

• Predsjednik je izvijestio da je zaprimljena zamolba Davorke Tus, ovlaštenog predstavnika 
suvlasnika zgrade Petra Jurčića 6 u pogledu uklanjanju oštećenja rasvjete, nogostupa i 
prometnih znakova, te da je zamolba odmah proslijeñena službi Grada i Rijeka prometu na 
rješavanje. 

• Predsjednik je izvijestio da je Upravitelj MTM d.o.o., zgrade Braće Fućak 25 u ime stanara i 
dalje zainteresiran za ureñenjem dječjeg igrališta. Stanari su spremni izdvojiti i vlastita 
sredstva, stoga je upućen da se obrati Odjelu gradske uprave za komunalni sustav na 
daljnji postupak (utvrñivanje vlasništva, namjena zemljišta i dr.).     
 

 
 



 

  

 
• Predsjednik je napomenuo da se na području Zameta izvode radovi po prioritetima iz 2012. 

godine te 2013. godine. Na jesen bi komunalna komisija trebala utvrditi što je realizirano.  
     Isto tako trebalo bi obići područje radi utvrñivanja stanja dječjih igrališta kojih na Zametu ima  
     više od tridesetak a većina se ne koristi.  

 
• Predsjednik je izvijestio da je zaprimljena zamolba Maria Malecove iz Slovačke, za 

sufinanciranje snimanja CD. Takve i slične zamolbe Vijeće nije u mogućnosti sufinancirati.  
 

• Vezano uz komunalnu problematiku predsjednik Vojmir Turak je izvjestio: 
     - da je komunalni redar Jadran Srdoc izvijestio da se u ulici Milutina Bataje zemljište 
raščistilo radi pristupnog puta a u Ulici Braće Fućak prema Bože Vidasa raščišćeno je 
zemljište koje je u privatnom vlasništvu. 
     - da se primjedbe grañana u pogledu načina  (košnje, orezivanja i sl) održavanja zelenih 
površina dostavljaju gospodinu Tadiću iz Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti na 
daljnji postupak. 

 
• Što se tiče pojedinačnih primjedbi grañana na  promet i vozni red autobusnih linija 2 i 2A, 

posebno u ljetnim mjesecima, predsjednik je rekao da u ovoj situaciji Vijeće nema 
mogućnosti utjecati. Naime, stručne službe KD "Autotroleja", prate stanje prometa.  
 

Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima  na znanje  sva priopćenja  
 

• Gospodin Igor Božić je dostavio E-mail u kojem na neprimjeran način kritizira rad Vijeća i 
predsjednika, kritizira izradu kružnog toka u Primorskoj ulici i Autotrolej zbog smanjenja 
borja vožnji na liniji 2 i 2a tokom ljetnih mjeseci. 
 

Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet neće se očitovati na E-mail ali je dostavljen na znanje 
ravnatelju Direkcije za mjesnu samoupravu.   
 

• Vijeće je uočilo da je ukrasni kamen u gredicama ureñenih zelenih površina problem s 
kojim se susreću pješaci na Trgu riječkih olimpijaca, ima i primjedbi grañana. Kamenčići su 
uzrok oštećuju  staklenih površina Centra, stoga je donesen sljedeći  

Zaključak: 
Vijeće MO Zamet je mišljenja  i predlaže da se površine pokrivene dekorativnim 
kamenčićima urede na način da se fiksira kamen u betonsku podlogu ili da se kamen 
potpuno ukloni. Ovaj zaključak dostaviti  Gradu Rijeci i nadležnim Odjelima te Rijeka sportu.  
 

 
 
 
 

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 
                                                         


