
 

  

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

ZAPISNIK 
SA 39. SJEDNICE VMO 

 
39. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 10. prosinca  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 
      - Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
      - Ivica Prtenjača, član Vijeća 

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

 
Sjednici nisu bili nazočni:      
        
Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik s 38. sjednice usvojen je  jednoglasno 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne.  
Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 
DNEVNI RED  
 

1. Program "ususret blagdanima" 
2. Odluka o regulaciji prometa u dijelu ulica Mate Sušnja i Berte Jardas 
3. Financijski plan za 2014. (na temelju programskih aktivnosti VMO)   
4. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1 
 
Predsjednik je zamolio sve članove Vijeća de svojim angažmanom doprinesu da se program 
"ususret blagdanima" odradi na zadovoljstvo svih sugrañana. Program je namijenjen raznim 
dobnim skupinama. Započeo je Svetim Nikolom  u Župi Srca Isusova, nastavlja se kreativnom 
radionicom (12.12.), predstavom "Nosi nas rijeka" KUD-a Krasica (13.12.), predstavom za 
predškolsku djecu "Veseli patuljak" a Djed Mraz će podijeliti slatke pakete (14.12.), 17.12. je susret 
članova Vijeća sa suradnicima i institucijama s područja Zameta. Nastavlja se 19.12. priredbom u 
OŠ Zamet te 26. 12. i  Božićnim koncertom u Crkvi Srca Isusova na Zametu. S obzirom da će biti 
predsjednik odsutan za program namijenjen djeci zadužuje se Boris Scutari, a za ostale programe  
MIlan Jurić i Dino Jardas. 
 
 Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima na znanje informaciju i zaduženja.  

 



 

  

AD 2 
 
Nakon što je održan Zbor grañana i  javne rasprave o prijedlogu preregulacije prometa u dijelu 
Ulica Mate Sušnja i Berte Jardas, izvida na terenu, Vijeće mora donijeti odluku, rekao je 
predsjednik Vojmir Turak. Prisutni su zaključili da se raspravi odazvao mali broj grañana te da svi 
grañani neće biti zadovoljni ponuñenim rješenjem. Donesen je jednoglasno sljedeći   
 
Zaključak: 
VIjeće MO Zamet usvaja prijedloge donesene na zboru grañana i obilaska terena: 

• Usvaja se prijedlog predstavnika Rijeka prometa da se ne mijenja režim  
prometovanja u Ulici Mate Sušnja. 

•  Potrebno je poduzeti mjere poboljšanja preglednosti na spoju Ulice Mate Sušnja i  
Ulice braće Mohorić na način da se stupićima onemogući parkiranje na proširenju ceste uz 
pješački prijelaz te postavljanjem ogledala na suprotnu stranu Ulice Mate Sušnja, koje će biti 
usmjereno prema zapadnom dijelu Ulice braće Mohorić. 

•  Potrebno je dopuniti prometnu signalizaciju Ulice Mate Sušnja na način da se 
obilježi rubna crta kojom će se definirati koridor za prometovanje vozila te postaviti 
prometni znakovi zabrane parkiranja i zaustavljanja, odnosno prometni znak 
usmjeravanja prema parkiralištu za vozila u Becićevoj ulici. 

• Usvaja se prijedlog predstavnika grañana MO Zamet da se provede preregulacija 
prometa Ulice Berte Jardas iz dvosmjerne u jednosmjernu. 

• Rijeka promet će izraditi prometni projekt temeljem gore navedenih zaključaka. 
 
 
AD 3.  
U listopadu je Vijeće MO donijelo programske aktivnosti VMO Zamet za 2014. godinu, obrazložio je 
predsjednik Vijeća. Sastalo se i povjerenstvo za ocjenu programskih aktivnosti mjesnih odbora 
Grada Rijeke. Programi iz područja sporta, brige o djeci, program obilježavanja Dana MO, Ususret 
blagdanima, tisak biltena te program zdravstva i socijalne skrbi financirat će se ili sufinancirati s 
20.000,00 kn Odjela za gradsku samoupravu i upravu. Odjel za sport sufinancirat će s 1.500.00 kn 
a program "naj okućnica" sufinancirat će Odjel za poduzetništvo s 800,00 kn. S obzirom da nije bilo 
promjena u odnosu na planirana sredstva Vijeće je potvrdilo odluku donesenu u listopadu. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet usvaja financijski plan (plan prihoda i rashoda) za 2014. godinu. 

 
 

AD 4. Razno: 
 

• KD Čistoća je izvijestila da će se u Ulici braće Cetina nasuprot kbr. 17 urediti podest za 
postavljanje kontejnera razne namjene.  

• Ureñena su dvadesetak podesta za kontejnere za kućni otpad prema prijedlogu Vijeća 
(prioriteti za 2013. godinu).  

• Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti je izvijestila da će Rijeka promet sanirati podzid 
uz cestu u Ulici Petra Jurčića kbr. 17. 

• Zahtjev stanara za sanaciju oštećenog zida u Ulici Baredice 14 dostavljena je Direkciji 
zajedničke komunalne djelatnosti na postupanje. 

• OŠ Zamet zahvalila se na kupnji sadnice (poklon bon Turističke zajednice MO Zamet) 
• Prijedlozi (rasvjeta, promet, ureñenje okoliša groblja i dr) gospoñe Mirjane Peranić, Mate 

Sušnja 14 upućeni su službama grada na daljnje postupanje prema nadležnosti. 
 

           Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sva priopćenja 
 

• Zaključak: Vijeće MO Zamet je prihvatilo prijedlog  Energo RJ Javne rasvjete da se u 
okviru planiranih sredstava i radova koji obuhvaćaju proširenje javna rasvjete u Ulici 
Čavalsko dodatno proširi do kbr 4F.  
 

•  Predsjednik Vojmir Turak je rekao  da se Vijeću  MO Zamet  u zadnje vrijeme obraćaju  
grañani sa zahtjevima koji ne spadaju u nadležnost vijeća. Ne bira se sredstvo, mjesto ni 
vrijeme. Napada se MO za učinjeno ili ne učinjeno, što su u raspravi potvrdili i ostali članovi 
Vijeća.  Donesen je jednoglasno 
  

 
 



 

  

            Zaključak: Vijeće MO Zamet će ubuduće razmatrati isključivo obrazložene pismene  
            zahtjeve sa potpisom i podacima podnositelja zahtijeva. 

 
 

 
 
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   
                                                      


