
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-34/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  28. siječnja 2014. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 40. SJEDNICE VMO 

 
40. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 28. siječnja  2014. 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 39. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik s 39. sjednice usvojen je  jednoglasno 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne.  
Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 
DNEVNI RED  
 

1. Izvješće o radu Vijeća MO Zamet za 2013. 
2. Odluka o preostalim sredstvima (115.325,13 kn) iz prioriteta za 2013. (Rijeka promet) 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1 
 
Predsjednik je izvijestio da je Vijeće dužno izraditi izvješće o radu za 2013. godinu na temelju 
Poslovnika i Pravila MO Zamet. Isti je izrañen na temelju realiziranih programskih aktivnosti u 
protekloj godini. Osvrt je dao na realizaciju programskih aktivnosti i rekao da je osim što je održano 
11 sjednica Vijeća, zbor grañana, održano dvadesetak sastanaka vezano uz različitu komunalnu 
problematiku (realizacija prioriteta, uklanjanje oštećenja komunalnih objekata, komunalnog nereda, 
ureñenja cesta i nogostupa, ureñenja zelenih površina i dr.). Realizirani su programi Dani MO, 
briga o djeci, ususret blagdanima, sport, akcija "biramo naj okućnicu, balkon, prozor", program 
zdravstva i socijalne skrbi. Ostvareni su i programi iz područja kulture (izložbe, glazbeno scenske 
priredbe) koje su ostvarene s klubom starih osoba Zamet, Projektom Rijeka zdravi grad i drugima. 
Nije ostvaren program tiskanja biltena s obzirom da nisu pribavljena sredstva sponzora. Za sve 
aktivnosti utrošeno je 23.666,97 kn, od toga 800,00 kn iz sredstava Odjela za poduzetništvo, 
1.458,23 kn iz sredstava Odjela za sport i 21.408,74 kn iz sredstava Odjela za gradsku 
samoupravu. Predsjednik je dao osvrt na pokazatelje prijavljenih oštećenja komunalne 
infrastrukture te komunalnog nereda tijekom 2013. godine. Dat je prikaz korisnika prostora mjesne 



 

  

samouprave. Primjedbi nije bilo te je donesen jednoglasno sljedeći 
 
Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Zamet usvaja Izvješće o radu Vijeća MO Zamet za 2013. godinu.  
 
 
AD 2.   
Nazočni su upoznati s obavijesti i prijedlogom Rijeka prometa o rasporeñivanju preostalih 
sredstava za prioritete u 2013. godini u iznosu od 115.325,13 kn. Nakon kraće rasprave donesen 
je jednoglasno sljedeći 
Zaključak:  
Vijeće MO Zamet predlaže da se preostala sredstava  od 115.325,13 kn utroše: 

1. Nastavak ureñenja parkirališta u Ulici obitelji Sušanj, na spoju s ulicom Bože Vidasa 
(planirani iznos 20.000,00 kn) 

2. Nastavak radova i rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Ante Pilepića kbr 17 
(planirani iznos 21.000,00 kn) 

3.  Iznos od 74.325,13 kuna predlaže utrošiti  
• za sanaciju asfalta u Trsteničkoj ulici 
• za izgradnju potpornog zida i asfaltiranja pješačke staze u Ulici Ivana Ćikovića 

Belog istočno od kbr 3 (zaštite od urušavanja na pješačku stazu) 
• sanaciju dijela asfalta (ulegnuća) u Ulici Mate Sušnja sjeverno od kbr 3  

 
 
AD 3.  
Razgovaralo se o komunalnoj problematici, o radovima koji se izvode po prioritetima iz 2013. 
godine. Razmatrani su  i prijedlozima grañana:  

• prijedlog gospoñe Veljke Acinger u pogledu mogućnosti postavljanja autobusne 
nadstrešnice u Ulici Andrije Kačić Miošić 

• prijedlozi postavljanja dodatne vertikalne signalizacije na cesti  - smjer obilaznica (Mirka 
Jengića, Baredice, Nova cesta i dr) 

Zaključak:  
Vijeće MO će ove prijedloge dati na sastanku planiranom u Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav 
 

• prijave grañana u pogledu oštećenja ograda (Ivana Lenca 28, Petra Jurčića 21-23 
rubnika 

• primjedba na izvedene radove u Ulici Ante Pilepića 17  
Zaključak:  
Vijeće MO će pismene primjedbe i prijedloge kao i do sada dostavljati putem E-maila 
nadležnim službama na daljnje postupanje. 
 
 
AD 4. Razno 
 

• Predsjednik je nazočne upoznao da su usvajanjem proračuna Grada  Rijeke  na Gradskom 
vijeću od 19. prosinca 2013., prihvaćene programske aktivnosti vijeća mjesnih odbora za 
2014. godinu. Takoñer je dao osvrt na upute i odluku o načinu financiranja programskih 
aktivnosti Vijeća MO, koje je dostavio Odjel za gradsku samoupravu i upravu . 
 

Zaključak: Vijeće MO prima na znanje sve informacije  
 
Jednoglasnom odlukom doneseni su sljedeći zaključci: 
 

• Vijeće MO Zamet ponovno će se zatražiti sastanka u Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav, zatražen još u studenom. 

           
• Vijeće MO Zamet se obvezalo da će pokušati razgovarati s poslovnim sektorom 

područja Zamet, s ciljem prikupljanja sredstava za tiskanje biltena. Treba takoñer 



 

  

naći stručnu osobu koja bi pripremila i obradila tekstove biltena. Za sve to potrebno 
je prikupiti cca 5.000,00 kn do polovice ožujka.  

 
 

• Vijeće MO će 15. veljače na Trgu riječkih olimpijaca ispred MO dočekati Zametske 
zvončare i maškare. Za tu prigodu osigurat će se kroštule i piće u visini 400,00 kn 
(sredstva Vijeća) 
 

• Vijeće MO je na temelju Programskih aktivnosti brige o djeci, osiguralo i slatkiše u 
visini 400,00 kn za dječje redute (9. i 16. veljače) 

     
 
 
 
 
 
 
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   
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 



 

  

  


