
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
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MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-34/2 
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Rijeka,  25. veljače 2014. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 41. SJEDNICE VMO 

 
41. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 25. veljače  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 
      - Ivica Prtenjača, član Vijeća 

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

 
Sjednici nisu bili nazočni:    
      - Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
       
     Usvajanje zapisnika sa 40. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik s 40. sjednice usvojen je  jednoglasno 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne.  
Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 
DNEVNI RED  
 

1. Izvješće predsjednika sa održanog sastanka u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav 
2. Informacija KD Čistoća 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1 
 
Predsjednik je izvijestio da je 12. veljače održan sastanak u Odjelu gradske uprave za komunalni 
sustav vezano uz pitanja:  
- dovršenje rotora kod Zametskog groblja riješit će se na način da se postojeći otoci popune 
materijalom, riješi odvodnja (podizanjem šahti). Što bi se moglo riješiti u ovoj godini.  
- realizacija prioriteta MO za 2013. ne realizira se planiranom dinamikom ali ipak Rijeka promet je 
realizirao veći dio zahvata,  izvedeni su radovi iz nadležnosti Energa. Što se tiče ralizacije prioriteta 
iz nadležnosti Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti većina radova je u postupku odnosno 
nisu još dovršeni (predočeno je i pismeno izvješće).  
- Jog "Selo" su izgradili grañani sami na gradskoj površini i u ovom trenutku moglo bi se sanirati 
oštećenja uz jog , postaviti jedno rasvjetno tijelo, s obzirom da Odjel gradske uprave za komunalni 
sustav nije nadležan za voñenje joga. 
- raskršće ulica Bože Vidasa – Zametske - Ivana Ćikovića Belog u ovom trenutku nije moguće 
drugačije regulirati, postavljanjem semafora promet bi se usporio.  
- osvrt je dat i na ureñenje zelenih površina. U ovom trenutku KD Čistoća sanira stabla i površine 



 

  

koje su stradale u orkanskom nevremenu. 
- što se tiče  postavljanje nadstrešnice čekaone u Ulici Andrije Kačića Miošića (prijedlog gospoñe 
Veljke Acinger) nije moguće realizirati s obzirom da to nisu stajališta autobusa. 
- Pročelnica Irena Miličević informirala je da ima inicijative oko ureñenja  Zametska špilje. 
 
 
Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima na znanje sve informacije. 
 
AD 2.  
 
U gradskoj vijećnici održana je prezentacija KD Čistoća i to novosti vezanih uz integralni sustav 
primarne selekcije otpada, tj postavit će se posebne posude narančaste za odlaganje tetra 
ambalaže, žute za odlaganje metala, plastike i stakla te plave za papir. KD Čistoća postavit će info 
punkt  za grañane Zameta 18. ožujka od 17 do 19 sati na Trgu riječkih olimpijaca.  
 
Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima na znanje informaciju 
vezano uz ostalu komunalnu problematiku da je:  
 
AD 3.  
 
3/1 Odjel gradke uprave za komunalni sustav je izvijestio i odobrio izmjenu režima prometa u dijelu 
Ulice Berte Jardas, postavit će se i nova vertikalna i horizontalna signalizacija. 
 
3/2  održan sastanak u KD Kozala vezano uz ureñenje i održavanje groblja Zamet. Postavljen je 
novi Centralni križ na novom  proširenom dijelu groblja, što je bilo predviñeno  i planom proširenja 
groblja,  tu će se polagati vijenci  i paliti svijeće na Dan Svih Svetih. prema informaciji KD "Kozala" 
postojeći križ na stepenicama neće se micati.   
 
Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima na znanje sve informacije. 
 
 
AD 4.   RAZNO: 
 
4/1 Predsjednik VMO i Boris Scutari izvijestili su da su održane dvije 9. i 16. veljače karnevalske 
redute za djecu, a da se 15. veljače uz kroštule i piće dočekalo Zametske maškare i zvončare na 
trgu ispred MO Zamet. 
 
Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima na znanje informaciju. 
 
4/2   Vijeće MO Zamet predlaže da se na trgu  Centra Zamet, postavi prigodna ploča s 
imenima Riječkih olimpijaca. Prijedlog dostaviti Riječkom sportskom savezu i 
Gradonačelniku. 
 

Sjednica je završila u  20 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od  2  (dvije) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

    Marija Cuculić                                                                                  Vojmir Turak  
 
 
 
 

 
                                                       


