
 

  

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

ZAPISNIK 
SA 37. SJEDNICE VMO 

 
37. sjednica VMO Zamet, održana je u četvrtak 10. listopada  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  

      - Ivica Prtenjača, član Vijeća 
- Boris Scutari, član Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                  
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 

 
Sjednici nisu bili nazočni:      
      -  Milan Jurić,  zamjenik predsjednika Vijeća 
      -  Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
 
  
Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik s 36. sjednice usvojen je  jednoglasno 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne.  
Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 
DNEVNI RED  
 

1. Donošenje Programa rada VMO Zamet za 2014. godinu 
2. Izvješće s održanog sastanka s Rijeka prometom – regulacija prometa Mate Sušnja, Berte  
      Jardas 
3. Izvješće  o održanom sastanku s Odjelom gradske uprave za kulturu 
4. Dopuna prioriteta – ostatak sredstava za prioritete 2012. g. 
5. Podnesci grañana  
6. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1 
 
Na temelju dogovora s prethodne sjednice o potrebi donošenja programa rada Vijeća MO Zamet 
za 2014. godinu isti je sastavljen rekao je predsjednik VMO Vojmir Turak. Osvrte na  programske 
aktivnosti dali su nosioci programa, Dino Jardas (tisak biltena), Ivica Prtenjača (zdravstvo i 
socijalna skrb), Boris Scutari (sport). O programskim aktivnostima brige o djeci, obilježavanje Dana 
MO, akcije "biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor", programa ususret blagdanima dao je 
predsjednik Vijeća s obzirom da su za te aktivnosti zaduženi svi članovi Vijeća. Jednoglasno je 
donesen: 
 
Zaključak: Vijeće Mjesnog odbora Zamet donosi program rada za 2014. godinu i to:  

 



 

  

• Programske aktivnosti sporta 
• Obilježavanje Dana MO 
• Akcija "biramo najljepšu okućnicu balkon i prozor" 
• Tisak biltena 
• Briga o djeci  
• Ususret blagdanima 
• Aktivnosti zdravstva i socijalne skrbi 
• Plan rashoda programskih aktivnosti  

 
AD 2 
Predsjednik Vijeća dao je osvrt na održan sastanak s Rijeka prometom i grañanima podnosiocima 
prijedloga nove regulacije prometa u dijelu ulica Mate Sušnja i Berte Jardas. Na sastanku su 
izneseni prijedlozi i mišljenja grañana ali i stručnih službi Rijeka prometa.  
 Dogovoreno je  da se održi javna rasprava,  bez obzira što su prikupljeni potpisi grañana o davanju 
suglasnosti da dio Ulice Mate Sušnja i Berte Jardas budu jednosmjerne u pravcu Zametske ulice.   
 
Zaključak: Organizirati sastanak - javnu raspravu o prijedlogu nove regulacije prometa  
dijela Ulice Mate Sušnja i Berte Jardas, te pozvati stručne službe Rijeka prometa.   
 
AD 3  
 
Dino Jardas je informirao da je prisustvovao sastanku koji je organizirao Odjel gradske uprave za 
kulturu, 01. listopada 2013., s pročelnikom Odjela Ivanom Šararom. Tema je bila natječaj za 
kandidaturu gradova u Hrvatskoj za Europsku prijestolnicu kulture 2020., Održati će se do kraja 
godine, a zatim gradovi imaju 10 mjeseci za pripremu  programa.  
Sastanku su prisustvovali Predstavnici Vijeća mjesnih odbora, kao i predstavnici raznih udruga.   
Za prijedloge programa razgovarati će se sa mjesnim odborima pojedinačno, ili sa 3 mjesna odbora 
odjednom. 2015. će biti drugi krug izbora, a 2016. će se znati koji će grad biti izabran.  
 Mjesni odbori bi predložili programe Gradu pod naslovom "Ususret europskoj prijestolnici kulture".  
 
U raspravi je istaknuta Zametska spilja koja  bi mogla biti dostupna javnosti. Mnogi sugrañani niti ne 
znaju da je smještena u stambenom naselju na Ludvetovom bregu. Donesen je jednoglasno 
sljedeći 
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju 
• Vijeće MO Zamet će predložiti  Odjelu gradske uprave za kulturu da pokrene postupak 

u suradnji s nadležnim službama za revitalizaciju Zametske špilje.  
 

AD 4  
 
Predsjednik je informirao da je prema informaciji Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti  
preostao dio sredstava za prioritete iz 2012. godine ud iznosu od 20.557,42 kn (ureñenje dječjeg 
igrališta iznad obilaznice). Takoñer predlaže da se navedena sredstva usmjere za ureñenje 
prostora u Ulici Bože Vidasa zapadno od marketa prema školi.  
Raspravljalo se takoñer o potrebi grañevinskog ureñenja (micanja ograde jugozapadno prema 
cesti) na dječjem igrališta u Ulici Bože Vidasa 7, što je utvrñeno izvidom na terenu s Lucijom Bagić i 
razgovoru s roditeljima djece na igralištu.  Donesen je jednoglasno 
 
Zaključak:  

• Vijeće MO Zamet predlaže da se preostali dio sredstava za prioritete iz 2012. godine 
ud iznosu od 20.557,42 kn utroši za ureñenje prostora u Ulici Bože Vidasa zapadno od 
marketa prema školi, sadnjom stabala i sijanje trave. Vijeću nije prihvatljiva sadnja 
ukrasnog bilja jer iziskuje posebno održavanje. 
 

• Vijeće MO Zamet predlaže da se prilikom ureñenja igrališta u Ulici Bože Vidasa kbr 7 
(sredstva za prioritete MO), a iz sredstava za tekuće održavanje Grada pomakne, 
izravna dio ograde jugozapadno prema cesti, te rubnjak sa sjeverozapadne strane 
treba izmjestiti prema zidu. Potrebno je izmjestiti klupe za sjedenje uz rub dječjeg 
igrališta s obzirom da su smetnja djeci u kretanju na igralištu.  

 
 
 
 



 

  

AD 5.  
 
Vijeću su dostavljeni podnesci: 

• Nataša Fanuko ovlašteni predstavnik zgrade Braće Cetina 2 traži da se ukloni stol i klupe na 
dječjem igralištu izmeñu kbr. 2 i 4, zbog remećenja javnog reda i mira tijekom večernjih sati, 
a pozivanjem policije i komunalnog redara je jednokratno rješenje.  

Zaključak: Vijeće MO Zamet je prihvatilo zamolbu te će ju uputiti Direkciji zajedničke 
komunalne djelatnosti na daljnji postupak.   
 

• Marija Ban, ovlašteni predstavnik stanara zgrade Braće Bačić 26, traži da se ograda oko 
zgrade zbog dotrajalosti uredi farbanjem. 

Zaključak:  
Vijeće MO Zamet zamolbu će uputiti Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti na daljnji 
postupak.   

  
• Sofija Bukvić,ovlašteni predstavnik zgrade  Ludvetov breg 18 dostavila je zahtjev i prijedloge 

ureñenja okoliša zgrade. Predsjednik je istakao da se dio zahtjeva odnosi na tekuće 
održavanje (dostavljeno je nadležnim službama). Dio prijedloga su prioriteti koji će se 
realizirati u 2013. godini, neke od prijedloga neće se moći realizirati zbog ograničenosti 
sredstava s obzirom na potrebe cijelog područja Zamet. Rasprave nije bilo s obzirom da su 
članovi vijeća upoznati sa situacijom. 

Zaključak: 
Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju 

 
• Gospoña Purzić Haira iz Zagreba, vlasnica je kuće u Ulici Milutina Bataje kbr. 16, traži da se 

uredi ili makne kiosk ispred kuće (na  bivšem okretištu 2) jer joj zaklanja pogled na kuću. 
Prema informaciji komunalnog redara kiosk je u privatnom vlasništvu. 
 

Zaključak: Vijeće MO nije u mogućnosti utjecati na uklanjanje kioska jer je isti u privatnom 
vlasništvu. Gospoña Purzić može  se sama obratiti inspekcijskim službama. 
 

• Predsjenik je rekao da je zaprimljena zamolba gospoñe Vesne Marinić Španić, Ante Pilepića 
10, u pogledu pokretanja postupka  obnove dječjeg igrališta izmeñu Ulica Bože Vidasa 21 i 
Ante Pilepića. U prilogu je dostavila i potpise grañana. Na navedenoj lokaciji stajale su 
sprave za djecu koje nisu imale adekvatnu podlogu pa su zbog sigurnosti djece uklonjene. 
Površina nije održavana s obzirom da zemljište  nije u vlasništvu Grada Rijeke o čemu je 
Vijeće MO izvješteno na protekloj sjednici. Rasprave nije bilo te je donesen jednoglasno 
sljedeći: 
 

Zaključak:  
Vijeće MO Zamet podržava inicijativu  za pokretanje postupka obnavljanja  dječjeg 
igrališta  izmeñu Ulica Ante Pilepića-Bože Vidasa ali u ovom trenutku nije moguće 
pokrenuti postupak s obzirom da zemljište nije u vlasništvu Grada. 
 

• Predsjednik je izvijestio da će s Odjelom za komunalni sustav razgovarati o mogućnosti  
dovršenja kružnog toka u Primorskoj ulici, realizacija prioriteta 2013., regulaciji prometa u 
Ulici Bože Vidasa (kružni tok, oborinska voda i dr.) 

             Boris Scutari je predložio da bi trebalo razgovarati o statusu i ureñenju Joga "Selo" i     
             raskršću Ulica Bože Vidasa, Ivana Ćikovića Belog i Zameske 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Zamet prihvaća informaciju s prijedlogom  
 

• Milan Jurić, zamjenik predsjednika VMO dostavio je prijavu oštećenja komunalnih objekata u 
pisanom obliku, a radi se o prijedlogu regulacije prometa ( dodatna signalizacija ) u dijelu 
Ulice Mirka Jengića i Milutina Bataje, održavanje zelenih površina. 

Zaključak: Prijedloge dostaviti nadležnim službama na daljnji postupak 
 
 

 
 
 



 

  

• Z a k l j u č c i:  
 

- Vijeće MO Zamet u ovoj godini neće tiskati bilten s obzirom da nisu prikupljena 
sredstava potrebna za tisak. 
 

-  Vijeće se dogovorilo oko  termina realizacije programa "ususret blagdanima. 14. 
prosinca održale bi se predstave za djecu uz Djeda Mraza  uz podjelu slatkiša, a 13. 
prosinca predstava za odrasle KUD-a Primorka. 17. prosinca održala bi se svečana 
sjednica na koju bi se  pozvali suradnici i volonteri. Predviñeno je i zdravstveno 
predavanje te izložba.  
 

- Vijeće MO Zamet je primilo na znanje: 
1. da će se 26. listopada u domu Zamet održati koncert "Večer za Ljubota" 
2.   da će se u studenom održati izložba crteža Miroslava Knapića slikara amatera. 
 

- Vijeće prima na znanje odgovor Rijeka prometa Firmi "HARADA" u pogledu 
prijedloga iscrtavanja mjesta za parkiranje u Ulici Ivana Zavidića. Odgovor dostaviti 
direktoru Ivanu Samaržiji.   
 
 
 

 
Sjednica je završila u  20 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  4 (četiri) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

Marija Cuculić                                                                       Vojmir Turak   
                                                      


