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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-34/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  8. prosinca 2010. 
                                  

   
ZAPISNIK 

SA  5. SJEDNICE VMO  
 

5. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak, 7. prosinca 2010. godine  s početkom u 17,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Bože Vidasa bb, 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 
 
Ostali nazočni: 
-  
Sjednici nisu bili nazočni: 
-  
Sjednicu je otvorio predsjenik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne. 
 
Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 4. sjednice usvojen je jednoglasno. 
 
 

Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Program "Ususret blagdanima 2010." 
2. Priopćenje Odbora za mjesnu samoupravu  
3. Priopćenje-zaključak Odbora za komunalno gospodarstvo 
4. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća Vojmir Turak je izvijestio prisutne o manifestacijama koje će se održati tokom 
prosinca. Osim kreativnih radionica za predškolce i priredbe "ususret blagdanima" s podjelom 
slatkiša za predškolce, upriličit će se predstava Kastafskog pučkog teatra s gošćom Mirjanom 
Bobuš, Dani Korena te svečana sjednica VMO, što je u skladu s planiranim  programskim 
aktivnostima Vijeća u prosincu ove godine. Izvijestio je takoñer da će Klub starijih osoba Zamet 18. 
prosinca, održati druženje  za starije osobe  s područja Zameta.  
 
Zaključak: 

Vijeće MO Zamet se obavezuje da će aktivno sudjelovati u realizaciji programa te 
pozvati grañane da se u što većem broju odazovu na dogañanja.  
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AD 2 
 

Predsjednik Vijeća upoznao je vjećnike s odlukom  Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog 
vijeća, vezano uz  donošenje odluke o imenovanju trga ispred Centra Zamet te o imenovanju 
multifunkcionalne dvorane Centra.  
 
Zaključak: Vijeće MO prima na znanje odluku Odbora i nije raspravljalo o davanju 
prijedloga imenovanja trga i dvorane Centra Zamet. 
 
  

AD 3 

Predsjednik Vijeća upoznao je vijećnike sa zaključkom Odbora za komunalno gospodarstvo 
Gradskog vijeća, vezano uz zajedničko rješavanje komunalnih problema.  
 
Zaključak: Vijeće MO prima na znanje zaključak Odbora te smatra da bi njegova obaveza  
trebala biti pomoć Vijeću MO s ciljem bržeg rješavanju pojedinih komunalnih problema, 
te realizaciji prioriteta malih komunalnih zahvata. 
 
 

AD 4  
 
Informacije: 

- Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti izvijestila je da će se početkom naredne godine 
postaviti autobusne čekaonice na stajalištu Diračje. 

- KD Autotrolej  dostavljena je primjedba-prijedlog na vozni red autobusa 2 i 3A a na temelju 
primjedbi grañana 

- Snježani Junker predstavnici djelatnika Tržnice Zamet dostavljeno je mišljenje Vijeća 
vezano uz zahtjev za spuštanje stupića na ulazu u tržnicu.   

- OŠ Zamet izvijestila je da je uputila zahtjeve nadležnim službama  radi regulacije prometa 
odnosno molbe za postavljanje dodatne prometne signalizacije  u blizini škole. 

- Dragan Hinić je izvijestio da su u tijeku završni radovi na ureñenju parkirališta i okoliša  u 
Ul. Ćirila Kosovela- Marjana Stepčića po prioritetima za 2010. godinu. 

- Predsjednik je izvijestio da se zajedno s Vijećem MO Gornji Zamet pokušava riješiti  
problem raskrižja kod Baptističke crkve. 

- Predsjednik Vojmir Turak i tajnica dali su informaciju  da će se nakon što svi Odjeli donesu 
odluku o iznosu sufinanciranja pojedinih programskih aktivnosti vijeća, izvršiti korekcija i 
usklañenje sredstava programskih aktivnosti.  

      OGU za poduzetništvo program će sufinancirati s 800,00 kn, OGU za sport s 2.600,00 kn, 
      samouprava s 20.000,00 kn, čeka se odluka OGU za kulturu.  
.  

Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije 
 
Zamolbe: 

- stanara zgrade Petra Jurčića 19 u pogledu ureñenja okoliša,  
- stanara zgrade Braće Cetina 12 u pogledu sanacije prilaznih oštećenih puteva,  
- stanara zgrade Braće Cetina 15 u pogledu ureñenja okoliša, uklanjanje baraka, ureñenja 

bivše betonare  GP Primorja,  
- stanara zgrade Braće Mohorić 4 vezano uz održavanje parkirališta  
- stanara dijela ulice Čavalsko prema kbr  4 F za izgradnju glavnog vodovodnog ogranka,  
- stanara ulice Ante Mandića (Boris Acinger) radi rekonstrukcije raskršća i održavanja ceste 
- primjedba Borisa Scutaria na neriješenu odvodnju oborinske vode u Ulici Bože Vidasa 
 

dostavit će se nadležnim odjelima Grada i komunalnim službama na rješavanje.  
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet podržava sve zahtjeve.  
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- Ogranak Zamet, GD Crvenog križa, zatražio je prostor u MO  za pohranu dokumentacije 
 

Zaključak: Vijeće MO Zamet nije u mogućnosti udovoljiti zamolbi, na temelju Odluke o 
korištenju prostorija mjesne samouprave donesene u skladu sa Statutom Grada.  
           
 

  
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  3 (tri) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                                         


