
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-34/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  12. rujna 2013. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 36. SJEDNICE VMO 

 
36. sjednica VMO Zamet, održana je u četvrtak 12. rujna  2013. godine  s početkom u 18,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- 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: 

- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Dino Jardas, član Vijeća  

 
      
 
Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik s 35. sjednice usvojen je  jednoglasno 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne.  
Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 
DNEVNI RED  
 

1. Realizacija prioriteta i komunalni radovi 
2. Izrada programa rada za 2014. godinu (sport, Dani MO i drugo) 
3. Regulacija prometa Ulica Mate Sušnja, Berte Jardas prema Baredicama  

- odgovor Rijeka prometa  
4. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1 
 

Predsjednik vijeća Vojmir Turak je izvijestio da su se tijekom ljeta odvijali odreñeni radovi po 
prioritetima. Dovršeno je dječje igralište kod rotora u Primorskom ulici, napravljeni su potporni zidovi 
na Ludvetovom bregu kod kbr. 1 i 18, ograde u Ulici braće Bačić i Becićevoj, Postavljena je većina 
podesta za kontejnera za kućno smeće na više lokacija, raščišćena je zelena površina kod 
podvožnjaka RIO.  
U kraćoj raspravi  nazočni su se složili da se dinamika radova ne odvija prema planu. Ovom 
dinamikom izvoñenja radova teško će biti moguće realizirati sve zahvate ureñenja komunalne 
infrastrukture planiranih u 2013. godini.  
 
Zaključak: Predsjednik se obvezao da će  razgovarati s Odjelom za komunalni sustav i 
Rijeka prometom o stanju nerealiziranih radova. 



 

  

 
AD 2  
 
Predsjednik je na temelju zaključka s prethodne sjednice istakao potrebu donošenja programa rada 
za 2014. godinu. Vijeće je upoznato s uputama za prijavu programskih aktivnosti Vijeća koje 
financiraju ili sufinanciraju nadležni Odjeli gradske uprave. 
S obzirom da je svima poznata procedura donošenja programa, dogovoreni su zadaci, nosioci 
izrade programa koji će se razmatrati i usvojiti na narednoj sjednici.  
Dogovoreno je takoñer da će se izraditi: 
- programske aktivnosti iz područja sporta (zadužen Boris Scutari), 
- brige o djeci (zadužen Vojmir Turak),  
- dana Mjesnog odbora (zadužuju se svi članovi Vijeća),  
- zdravstva i socijalne skrbi ( nositelji programa Ivica Prtenjača i Gordan Kauzlarić),   
- program "ususret blagdanima" (zadužuju se svi članovi vijeća i Pododbor za brigu o djeci),  
- provest će se akcija birajmo najljepšu okućnicu balkon i prozor (komisija za odabir i tajnica MO),  
- te tisak informativnog lista (Vojmir Turak i Dino Jardas). 
 
Zaključak: Vijeće mjesnog odbora Zamet je prihvatilo sve prijedloge i sugestije vezane uz 
izradu i predlaganje programskih aktivnosti Vijeća MO za 2014. godinu.  
 
 
AD 3 
U raspravi oko odgovora  Rijeka prometa  u pogledu prijedloga nove regulacije prometa  u dijelu 
Ulice Mate Sušnja i Berte Jardas  članovi Vijeća su se složili da bi trebalo pozvati grañane 
podnositelje prijedloga na zajednički sastanak s predstavnicima Rijeka prometa kako bi se iznašlo 
najbolje rješenje. Jednoglasno je donesen  
 
Zaključak: Organizirati sastanak predstavnika grañana i stručnih službi Rijeka prometa   
 
 
AD 4  

• Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti izvijestila je Vijeće da će ukloniti sprave za igru 
djece na lokaciji u Ulici Bože Vidasa kbr 21 jer predstavljaju opasnost za djecu. Podloga ne 
zadovoljava uvjete dječjeg igrališta a Grad nije u mogućnosti urediti podlogu zbog 
vlasništva zemljišta. 

• Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti i Direkcija za gradnju i održavanje objekata  
javne, poslovne i stambene namjene očitovali su se negativno na prijedlog Vijeća MO 
Zamet u pogledu ureñenja gredica sa zelenilom i ukrasnim kamenčićem, radi nagrñivanja 
arhitektonskog rješenja Trga riječkih olimpijaca.  

 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sva priopćenja   
  

• Vijeće MO je razmotrilo prijedloge Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti u pogledu 
postavljanja nadstrešnica na autobusnim stanicama na Baredicama i Diračju u smjeru 
Zapada te ureñenju dječjeg igrališta u Ulici Ludvetov breg 18, te dječjeg igrališta u Ulici 
Bože Vidasa 7. Donesen je jednoglasno sljedeći 
 

Zaključak:  
1. Vijeće MO potvrñuje ranije donesenu odluku, radi se o stavci 34/13: Sanacija zida i 

dječjeg igrališta u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kbr 18  u iznosu od 50.000,00 kn. 
Uz sanaciju zida na dječjem igralištu planira se djelomično postaviti zaštitna gumena 
podloga ispod sprava.  
 

2. Vijeće MO Zamet donosi dopunu prijedloga prioriteta za 2014 godinu:  
 

- postavljanje nadstrešnica na autobusnim stanicama na Baredicama i Diračju u smjeru 
zapada. 

- Postavljanje gumene podloge na dječje igralište u Ulici Bože Vidasa kod kbr 7 
 

 
 
 
 



 

  

 
• Stanari iz Ulice braće Mohorić kbr. 4A izvijestili su MO da su uputili KD Čistoća primjedbu 

na premještanje kontejnera za kućni otpad. 
 

• Sofija Bukvić, ovlašteni predstavnik stanara zgrade Ludvetov breg 18 izvješćuje da je 
uputila zahtjeve KD Čistoći (ureñenje kontejnera za kućni otpad), Rijeka prometu i  Direkciji 
zajedničke komunalne djelatnosti u pogledu nerealiziranih radova po prioritetima MO. 
 

• Dvorana MO koristit će se od 23. do 27. rujna za potreba NEXPa, a Karate klub Zamet 
koristit će dvoranu za 13. karate kup koji se održava 5 i 6. listopada. 

 
 

Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sva priopćenja   
 

• Boris Scutari predlaže da se hitno postavi novi sat na kružnom toku kod tržnice Zamet 
• Milan Jurić je prijavio oštećenje kocki u Ulici Avelina Turka kraj ljekarne, te predložio da se 

zbog čestih oštećenja i popravaka zamjene asfaltom ili betonom 
 

Zaključak: Vijeće MO  je podržalo primjedbe - prijedloge. Iste uputiti Odjelu za komunalni 
sustav i Rijeka prometu na postupak. 
  

 
 
 

 
 

 
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 
                                                         


