
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-34/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  26. ožujka 2014. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 42. SJEDNICE VMO 

 
42. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu 26. ožujka  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 
      - Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
      - Ivica Prtenjača, član Vijeća 

- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                  
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 

 
Sjednici nisu bili nazočni:    

      - Boris Scutari, član Vijeća 
       
     Usvajanje zapisnika sa 41. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 41. sjednice usvojen je  jednoglasno 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne.  
Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 
DNEVNI RED  
 

1. Prioriteti za 2015. godinu 
2. Komunalna problematika 
3. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1 
 
Predsjednik VMO Vojmir Turak je u uvodu izvijestio da je  zaprimljeno cca 27 novih prijedloga 
malih komunalnih zahvata koji su dostavili grañani pojedinci te ovlašteni predstavnici suvlasnika 
stanova s područja Zameta. Prijedlozi su dostavljeni temeljem javnog poziva, natječaja objavljenog  
u Novom listu i na web stanicama Grada i MO, a zaprimali su se od 3. do 24. ožujka 2014. godine.  
Dino Jardas, član komunalne komisije je izvijestio da je sastavljena tablica s prijedlozima 
komunalnih zahvata za 2015. godinu. Dao je osvrt na prijedloge komunalnih zahvata koji su 
dostavljeni ranijih godina, te se nalaze na listi prijedloga prioritetnog održavanja komunalne 
infrastrukture za 2015 godinu. Na popisu zahvata prijedloga nalaze se novo zaprimljeni  prijedlozi 
te prijedlozi koje su dali članovi  Vijeća MO.   
Predsjednik VMO je u nastavku izvijestio da će se svi prijedlozi zahvata za 2015. godinu dostaviti 
stručnim službama Grada Rijeke na daljnju obradu (utvrñivanje stanja, opravdanost zahvata, 
planiranje sredstava za realizaciju zahvata i sl.). Temeljem toga, na jesen će Vijeće donijeti listu 
prijedloga zahvata za realizaciju u 2015. godini.  
Nakon kraće rasprave donesen je jednoglasno 
 



 

  

Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prihvaća listu prijedloga komunalnih zahvata, koje će 
dostaviti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav na obradu te čine sastavni dio ovog 
zapisnika. 
 
AD 2.  
 
Što se tiče komunalne problematike, rekao je predsjednik VMO 

• gañani kontinuirano dostavljaju prijave oštećenja komunalne infrastrukture ili komunalnog 
nereda. Sve te prijave dostavljaju se nadležnim službama na postupanje kao što su 
obnova signalizacije, održavanje parkovnih i javnih površina, javna rasvjeta i sl. Stoga 
smatra da nije potrebno pojedinačno raspravljati  s čime su se složili i svi prisutni.  

•  konstatirano je da i dalje grañani traže pojedine zahvate a da zahvat nije u nadležnosti 
rješavanja Grada zbog vlasništva zemljišta ili objekta i slično. Zbog toga često članovi 
vijeća MO doživljavaju neugodnosti.  

• dao je osvrt na stanje joga u Ulici Milutina Bataje. Dostavljeno je mišljenje Vijeća Odjelu 
gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkciji za 
gospodarenje zemljištem o stanju površine na kojoj se nalazi jog te korisnicima istog. 

 
Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima na znanje informacije bez rasprave 
 
 
AD 3. Razno 
 
Nazočni su izvješteni:  
- da su održane dvije kreativne radionice za djecu predškolske dobi,  
- predsjednik je prisustvovao skupštini DTI Grada Rijeke,  
- 2. travnja održat će se Skupština dobrovoljnih davaoca krvi,  
- ekipa boćara (koju vodi Boris Scutari) igrat će na turniru MO Podmurvice.  
 
- Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima na znanje sve informacije. 
 
- Zaključak: Vijeće je donijelo odluku da se bilten  neće tiskati do Dana MO s obzirom da 
nisu prikupljena sredstva sponzora. 
 
 

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  
 
 

 
                                                      

  


