
 1/5 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-34/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-12 
Rijeka,  23.10.2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA  28. SJEDNICE VMO  
 

28. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu 22. listopada 2008. s početkom u 18,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Petra Jurčića 24, Rijeka.    

Sjednici su bili nazočni:  
- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Božidar Hrvatin, član Vijeća 
- Milan Jurić,  član Vijeća 
- Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
- Boris Scutari, zamjenik predsjednika Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                                
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 
 
Ostali nazočni: 
- 

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Davor Jović,  član Vijeća 
- Mira Križman, član Vijeća 
- Marijan Perica, član Vijeća 
 
Usvajanje zapisnika s   27.  sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik  je jednoglasno usvojen.. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Donošenje izmjene i dopune plana realizacije prioriteta u 2008., dopis  "Rijeka prometa" – 

donošenje odluke o zamjenskoj lokaciji 
2. Odluka o načinu finaciranja mjesnih odbora u 2009. 
3. Donošenje Planskih aktivnosti koje finacira OGU za mjesnu samoupravu i upravu u 2009. 
4. Donošenje programskig aktivnosti VMO Zamet u 2009. godini – Dani MO, tiskanje biltena 

te aktivnost "Ususret blagdanima". 
5. Razni podnesci: Zoran Peruč, Edvard Tijan, Ivica Topić, Sanjin Vukojević, Vid Marić 
6. Odgovor OGU za komunalni sustav - DZK    
7. Donošenje Prioriteta – redosljed malih komunalnih zahvata u 2009.  
8. Priopčenje sa  stanka održanog u OGU za komunalni sustav  
9. Razno: 
 
 

Dnevni red uz dopunu točke, donošenja redosljeda prioriteta u 2009., jednoglasno je prihvaćen. 
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AD 1 
 
 Predsjednik je  izvjestio  o potrebi donošenja odluke o Izmjeni i dopuni plana realizacije prioriteta u 
2008., te prijedlog  "Rijeka prometa" o  donošenju odluke o zamjenskoj lokaciji za neutrošena 
sredstava u iznosu od 58.000,00 kuna, te je donijet jednoglasno sljedeći: 
 
Zaključak: 

• VMO Zamet donosi odluku o  rasporeñivanju neutrošenih sredstava za prioritete u 
2008. godina u iznosu od 58.000,00 kn, te predlaže zamjensku  lokaciju - ureñenje 
prilazne ceste u Ulici Mirka Jengića kbr. 3. 

• Vijeće MO traži  ispravak u tekstu prioriteta  pod red. br. 33.14.  -   Tehnička priprema 
za ureñenje spoja Ulice Pilepići – Bože Starca Jurićeva u - Tehnička priprema za 
ureñenje spoja Ulice Slavinj – Bože Starca Jurićeva II faza 

Obrazloženje: Prijedlog spoja  Pilepići-Bože Starca Jurićeva nije bio predmet rasprave zbog 
neizvedivosti. O tome je održan i prošireni satanak u Rijeka prometu 18.lipnja 2007. godine, s 
predstavnicima OGU za komunalni sustav, OGU za urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem te projektantom. Rijeka promet se obvezao izraditi tehničku pripremu, te ju dostaviti 
OGU za urbanizam radi pokretanja postupka usklañenja planskih dokumenata  s  GUP-om. 
Prijedlog spoja ulice Slavinj-Bože Starca Jurićeve II faza dostavljeno je OGU za komunalni sustav 
9. studenog 2007. godine kao Prijedlog redosljeda  (33.47.) prioriteta u održavanju objekata i 
ureñaja komunalne infrastrukture za područje Zameta u 2008. godini.  
 
 
 
AD 2 
 
Predsjednik i tajnica su upoznali nazočne  s novom Odlukom o načinu finaciranja djelatnosti  
mjesnih odbora na području Grada Rijeke i temelj je za donošenje Programskih aktivnosti vijeća 
koju financira odjel za gradsku samoupravu i upravu.  
- Tom odlukom Vijeću MO Zamet osiguravaju se sredstva u iznosu od 2.700, 00 kuna  (vijeće broji 
9 članova ) godišnje za troškove reprezentacije. 
- Osim toga novom Odlukom za obavljanje prihvaćenih programskih aktivnosti MO u proračunu 
Grada osiguravaju se sredstva do najviše 20.000,00 kuna po mjesnom odboru. 
-  U proračunu Grada osigurana su i poticajna sredstava za novčane donacije koje ostvaruje vijeće 
mjesnog odbora, a njaviše 5.000,00 kuna po mjesnom odboru. 
- Za provedbu odreñenih programa mjesni odbor može ostvariti sredstva i od drugih Odjela na 
temelju prihvaćenih programskih aktivnosti (sporta, kulture, školstva, poduzetništva). 
- Sredstva se mogu ostvariti na osnovu programa lokalnog partnerstva, u kojem sudjeluju grañani 
svojim dobrovoljnim radom. 
 
 

Zaključak: 
• prihvaća se obrazloženje. 

 
AD 3 
 
Na temelju nove Odluke o načinu finaciranja djelatnosti MO, Vijeće je donijelo odluku da će 
realizirati sljedeće programe:  

 

Zaključak: 
• tisak  1 biltena "Zametske besede", povodom Dana MO 
• Zbog nemogućnosti pribavljanja  dodatnih sredstava sponzora, VIjeće MO Zamet 

donosi jednoglasnu odluku da će  u narednoj godini tiskati  samo jedan  informativni 
list "Zametsku besedu" i to povodom Dana MO. 

Obrazloženje: Za pripremu i tehničku obradu lista trebaju znatno veća sredstava od sredstava 
koje po listu planira Odjel za gradsku samoupravu i upravu. Vijeće smatra  da bi svaki budući list 
trebao zadržati kvalitetu i sadržaj bar kao prvi izdani broj  te  ovaj  način tiskanja biltena nije 
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prihvatljiv iz razloga što je potrebno list kompet izraditi (grafički i tekstualno) te dostaviti 
Povjerenstvu  na odobravanje  te  tiskari na štampanje. 

• programske aktivnosti obilježavanja Dana MO Zamet 
• aktivnost "ususret blagdanima" 

 

 
AD 4 
 
4/1  Vijeće MO donosi jednoglasnom odlukom  programske aktivnosti VMO Zamet u 2009. godini  
koje sufinacira OGU za mjesnu samoupravu i to: 
 

Zaključak: 
• Programske aktivnosti obilježavanja Dana mjenog odbora (predavanja, izložbe, 

radionice, završna priredba, tisak "Zametske besede"). Ostale programe:  sportska 
takmičenja sufinacirat će OGU za sport, akciju "biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" 
sufinacira OGU za poduzetnioštvo (nagrade učesnicima), te dječje radionice koje sufinacira 
OGU za školstvo.  

• Programska aktivnost "ususrt blagdanima"   
- dio programa sufinacirat će OGU za kulturu (kazališna predstava) 
- te priredba za predšolsku djecu i OGU za školstvo (radionica-igraonica). 
• VMO Zamet potvrñuje programske aktivnosti iz oblasti sporta, kulture, poduzetništva i 

brige o djeci usvojene su na protekloj sjednici a odobrene od nadležnih OGU  i nalaze se 
u privitku original zapisnika. 

 
AD 5 
 
Nazočni članovi vijeća razmatrali su podneske –zahtijeve grañana i donijeli jednoglasnom odlukom 
sljedeći  
 

Zaključak: 
• O zahtijevu Edvarda Tijana, a u ime stanara dijela Plješivičke ulice, vijeće nije posebno 

raspravljalo jer je razmatran  na sastanku  održanom, 20. listopada 2008. godine,  u OGU 
za komunalni sustav s pročelnicom OGU za komunalni sustav Irenom Miličević i 
ravnateljem Direkcije plana, razvoja i izgradnje, Draganom Blažević te predstavnicima VMO 
Zamet.  
- Predstavnicima vijeća MO  obećano je da će se zahtijev u dijelu izgradnje vodovodnog 
ogranka realizirati iz sredstava koje osigurava Direkcija plana, razvoja i izgradnje kroz 
proračun Grada.  

      - Što se tiče asfaltiranja ulice, zahtijev nije moguće realizirati.  
 
• VMO Zamet podržava prijedlog Zorana Peruča, Braće Bačić kbr 5, u pogledu izgradnje 

pješačkog mosta preko ceste u ulici Ivana Ćikovića Belog kod kbr. 8B, te će ga dostaviti 
OGU za komunalni sustav i OGU za urbanizam i ekologiju na razmatranje i rješavanje. 

 
• VMO Zamet podržava zahtijev Ivice Topića, Selinari 4 b, a u ime sugrañana Ulica Selinari i 

Ul. I. Pilepića Franovičina, u pogledu izgradnje prikljuka na kolektor kanalizacije, zbog 
problema sa septičkim jamama.  Zahtijev će se dostaviti OGU za komunalni sustav na 
rješavanje. 

 
• Zahtijev Sanjina Vukojevića, iz Ulice Braće Bačić u pogledu izgradnje parkirališta izmeñu 

kbr. 10 i 14  razmatrat će se nakon obrade prioriteta za 2009. i donošenja novih planskih 
dokumenata usklañenih sa GUP-om.  

 
• Zahtijev Vida Marića, Čavalsko 1, za izmještanje i ureñenje  zida  u okućnici vlasnika radi 

proširenja zavoja i sigurnijeg prometa vozila, razmatran je i obrañen  kao prijedlog prioriteta 
malih komunalnih zahvata u  2009. godinu, kao  tehnička priprema za izmještanje i 
ureñenje zida. 
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AD 6 
 
Predsjednik je izvjestio da se Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti pozitivno očitovala na 
prijedlog o mogućnosti prenamjne zelene površine u parkiralište u Ulici braće Monjaca (Površina 
oko ambulante).   
 

Zaključak: 
• prihvaća se očitovanje bez primjedbi 

 
AD 7 
 
Na sjednici nije donjeta odluka o redosljedu prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture za područje Zameta u 2009. godine.  
 
 

Zaključak: 
• dogovoreno da se sastane Pododbor  za komunalnu problematiku (27. listopada)  i pripremi 

prijedlog  za  sjednicu  u srijedu, 29. listopada.  
• za pripremu prijedloga zaduženi su Marijan Perica, Boris Scutari, Božidar Hrvatin, Dragan 

Hinić, Milan Jurić te svi ostali koji se žele uključiti.  
• Primjedbi  na prijedlog nije bilo 

 
 
AD 8 
 
Predsjednik V. Turak je   izvjestio nazočne o sastanku održanom  20. listopada  u OGU za 
komunalni sustav s pročelnicom Irenom Miličević i suradnicima. Sastanku su nazočili M. Perica i B. 
Scutari.  Razgovaralo se o problemu prometa: 
- raskrižja ulica Vladivoja i Milivoja Lenca-Primorska,  
- Bože Vidasa-Ivana Ćikovića Belog-Braće Monjaca,  
- Baredice  
- te kvalitetnije  rješavanje prometnih problema u Ul. braće Monjaca (parkiralište, asflt),  
- regulaciji prometa na cijelom području Gornjeg Zameta (uske dvosmjerne ulice), 
- proširenju podvožnjaka "RIO",  
- rješavanje infrastrukture u Plješivičkoj ulici,  
- otklanjanja oštećenja ( na kolniku i nogostupima), postavljanje zaštitnih ograda (I. Ćiković Beli, 
raskrižje Bože Vidasa).  

 
Zaključak: 
• izvješće se prihvaća 
 

 
AD 9 
 
Priopčenja: 
 
 Predsjednik je upoznao nazočne: 

• s obavijesti KD "Autotrolej" o korekciji voznog reda linije 2 A u jutarnjim satima. 
• da su Turistička zajednica grada Rijeke i Grad Rijeka u sklopu projekta "Volim Hrvatsku, 

volim Rijeku", odnosno akcije "Više cvijeća, manje smeća", dodijelili nagrade za 
najureñenije mjesne odbore. Nagrade su se dodjeljivale u 9 kategorija, a u tradicionalnu 
akciju, koja se provodi s ciljem poticanja grañana i vlasnika poslovnih prostora da ureñuju 
svoje okućnice, balkone i prozore, uključilo se 17 mjesnih odbora, a meñu njima i Mjesni 
odbor Zamet. 

• da je VMO Zamet upućen javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu državne nagrade za 
volontiranje a na temelju čl. 24 Zakona o volonteiranju 
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• .predjednik je najavio pripreme za ralizaciju programa "Ususret blagdanima" te zamolio sve 
nazaočne da se aktivno uključe u realizaciju programa. 

• Tajnica je izvjestila da su u tijeku prijave za besplatnu naprednu informatičku edukaciju 
grañana, koju organizira Grad za umirovljenike i kućanice.   

 
 

Zaključak: 
• VMO  nema prijedloga kandidata za dodjelu državne nagrade za volontiranje a na temelju 

čl. 24 Zakona o volonteiranju 
• pismeni zahtijev B. Scutaria u pogledu prijava oštećenja i komunalnog nerede te 

postavljanje zaštitnih ograda dostavit će se nadležnim službama Grada na rješavanje.   
• Prihvaćaju se sva priopčenja bez primjedbi  

 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21,00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 
 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
 
 
 
 

         
                                                  


