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

Rijeka,  22. prosinca 2010. 
                                  

   
ZAPISNIK 

SA  6. SJEDNICE VMO  
 

6. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak, 21. 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 
- Ivica Prtenjača, član Vijeća 
- Boris Scutari, član Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                                
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 
 
Ostali nazočni: 
-  
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
 
Sjednicu je otvorio predsjenik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne. Sjednicu je sazvao 
telefonski, zbog važnosti donošenja odluke i kratkoće vremena za realizaciju prioriteta iz 2010.g. 
 

 
Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 

1. Očitovanje o dodatnoj lokaciji po prioritetima iz 2010. g 
2. Idejno rješenje Dječjeg igrališta u Ulici braće Mohorić 
3. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 

Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća Vojmir Turak je izvijestio prisutne da je potrebno dostaviti OGU za komunalni 
sustav i Rijekaprometu dodatnu  lokaciju po prioritetima iz 2010. godine, a na temelju dopisa 
Rijekaprometa d.o.o. i informacije o preostalim sredstvima po prioritetima nastalim usljed razlika 
planiranih i ugovorenih sredstava u ukupnom iznosu od 27.401,00 kuna. Donesen je 
jednoglasnom odlukom sljedeći 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Zamet predlaže da se  sredstva  u iznosu od 27.401,00 kunu utroše za 
ureñenje ceste i parkirališta u Ulici Ludvetov breg  od kbr. 16 do 22 kod Zametske 
špilje.          
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AD 2 

Predsjednik Vijeća upoznao je vjećnike s projektom ureñenja površine i dječjeg igrališta  u Ulici 
braće Mohorić sjeveroistočno od kbr 4. Projekat je dostavila Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti te zatražila očitovanje Vijeća. Podsjetio je prisutne na primjedbu gospodina Blečića 
iz Ulice Mate Sušnja, u pogledu ureñenja dječjeg igrališta.  
U raspravi su prisutni ponovili činjenicu da su potrebe grañana za ureñenja prostora u ovom 
trenutku daleko veće od mogućnosti realizacije kao što su nedostatak parkirališta, neureñenih 
kolno pješačkih površina, zapuštenih zelenih površina i dr. Nakon rasprave Vijeće je donijelo 
jednoglasno sljedeći 
 

Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora prihvaća prijedlog projekta ureñenja površine u Ulici braće 
Mohorić: u zelenu površinu s jednom klupom za odmor i jednom "mirnom" spravom za 
djecu predškolskog uzrasta. Na ovaj način uredit će se neureñena i zapuštena površina, 
s obzirom da se nalazi u neposrednoj blizini više stambenih zgrada. 
 
 

AD 3 

Predsjednik Vijeća upoznao je vijećnike: 
- da je Gradsko vijeće usvojilo prijedloge prioriteta mjesnih odbora, tj. Prijedloge prioriteta 

ureñenja i doržavanja komunalne infrastrukture u 2011. za područje Zameta. 
- da je OGU za kulturu Vijeću MO odobrio 4.000,00 kuna, za realizaciju programskih 

aktivnosti. S obzirom da su dodjeljena manja sredstava u odnosu na planirana po različitim 
kulturnim programima, u narednoj će se godini moći realizirati samo programi Dani MO i 
"Ususret blagdanima", obrazložio je predsjednik Vijeća.   

 
Zaključak: Vijeće MO  bez primjedbi prima na znanje obavijesti. 
 

 

  
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  2 (dvije) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                                         


