
 1/4 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-34/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  30.01.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA  32. SJEDNICE VMO  
 

32. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu 28. siječnja 2009. s početkom u 18,30 sati u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Petra Jurčića 24, Rijeka.    

- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Božidar Hrvatin, član Vijeća 
- Milan Jurić,  član Vijeća 
- Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
- Mira Križman, član Vijeća 
- Marijan Perica, član Vijeća 
- Boris Scutari, zamjenik predsjednika Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                                
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 
 
Ostali nazočni: 
- Zdenko Nikšić, Rijeka promet  
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Davor Jović,  član Vijeća 
 
Usvajanje zapisnika sa 31 sjednice VMO Zamet. 

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

DNEVNI RED 
1. Izvješće o radu VMO za 2008. 
2. Realizacija prioriteta u 2008. 
3. Plan aktivnosti VMO za 2009.  
4. Podnesci grañana 
5. Zahtjev OGU za poduzetništvo 
6. Naknada članovima vijeća 
7. Razno: 
 

Dnevni red uz dopunu  jednoglasno je prihvaćen. 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik je u uvodu rekao da je Izvješće o radu Vijeća MO Zamet u 2008., sastavljeno na 
temelju realiziranih planskih aktivnosti vijeća s finacijskim izvješćem, a u skladu s uputama i 
metodologiji za izradu izvješća.  
Dato je i godišnje izvješće prijava komunalnog nereda i oštećenja komunalne infrastrukture, te  
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pregled korištenja prostorija MO. Osim Vijeća prostor za sastanke su koristile političke stranke, 
stanari smbenih zgrada, te udruge i društva.                                                                                                              
Usljedila je rasprava 

• Milan Jurić  se osvrnu na izvješće o održanim sastancima vijeća te smatra da ih je održano  
više u odnosu na prikaz u  izvješću.  
U pogledu  besplatnog korištenja prostoija MO, smatra  da  Društvo "Josip Broz Tito", ne 
može biti korisnik a po odluci pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu,  iz svojih 
političkih uvjerenja, te da ne zna kad je vijeće raspravljalo o korištenju prostora. 

• Boris Skutari je rekao da je član Društva  i da ne vidi problem s obzirom da je djelovanje 
društva vezano uz štovanje lika i djela Tita, u skladu sa Zakonom. 

• Marijan Perica smatra da Milan Jurić ima parlamentarno pravo iznošenja svojih stavova i 
mišljenja.  

• Predsjednik je prekinuo raspravu s obrazloženjem da Društvo prostor koristi već treću 
godinu, u skladu s Odlukom o načinu korištenja prostorija mjesne samouprave, te se 
obvezao da  će  o tome zatražiti mišljenje  Odjela.  

 
Zaključak: 
• Jednoglasnom odlukom usvaja se Izvješće o radu Vijeća MO Zamet za 2008. godinu 
•  te financijsko izvješće. 
 

 
AD 2 
 

• Predsjednik Vijeća je na početku izvjestio o stanju realizacije  prioriteta malih komunih 
zahvata za 2008. (nadležnost Direkcije zajedničke komunalne djelatnaosti i Energa).  

•  Izvješće o realizaciji prioriteta  koji su u nadležnosti rješavnja Rijeka prometa, dao je 
Zdenko Nikšić. Obrazložio je po stavkama iz  dinamičkog  plana realizacije. 

  S obzirom da nije bilo primjedbi jednoglasno je donijet sljedeći   
 

 
Zaključak: 

• Prihavaća se Izvješće o realizaciji prioriteta malih komunalnih zahvat za 2008.  
• Prihvaćaju se obrazloženja o realizaciji prioriteta iz 2008. godine, a u nadležnosti Rijeka 

prometa. 
 

 
AD 3 
 

Vijeće nije raspravljalo o Planu aktivnosti Vijeća mjesnog odbora za 2009., s obzirom da je isti 
sastavljen na temelju Plana rada i usvojenih programskih aktivnosti vijeća prema vrstama 
(kultura, briga o djeci.....i dr.), stoga je donesen sljedeći   

 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Zamet donosi jednoglasnom odlukom  
• Plan aktivnosti za 2009. godinu i  
• Finacijski plan za 2009. 

 
AD 4 
 

Predsjednik Vijeća je izvjestio da su zaprimljeni zahtijevi:  
• Zahtjev Marije Kristine Božićević,  za ureñenje parkirališta u Ulici Milutina Bataje 1 
• Zahtjev M. Kozarčanina, Milice Jadranić 2C, za gradnju obiteljske kuće, vezano uz 

namjenu zemljišta  i donošenja Plana ureñenja užeg područja naselja. 
• Zamolba M. Golubića, Kalići 15,  za sanaciju asfalta u ulici  
• Zamolba T. Bibića, Diračje 80, vezano uz utvrñivanja stupnja buke te izgradnja bukobrana 
• Zamolba D. Dirake, Braće Monjaca 10 a, a u ime grañana, s prijedlogom rješenja prometa 

i parkiranja u ulici.   
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• Zahtjeve stanara zgrade Marijana Stepčića 9 u pogledu ureñenja okoliša zgrade 
(grañevinsko ureñenje pristupa zgradi i parkirališta) 

Vijeće podržava zahtjeve grañana i donosi sljedeći 
 

Zaključak: 
• Zahtjev Marije Kristine Božićević,  za ureñenje parkirališta u Ulici Milutina Bataje 1, dostaviti 

na hitno rješavanje OGU za komunalni sustav i Rijeka prometu, s obzirom da se radi o 
invalidnoj osobi. 

• Zahtjev M. Kozarčanina, dostaviti OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem na rješavane, s obzirom da vijeće nije nadležno za donošenje odluke o namjeni 
zemljišta. 

• Zamolbu  za sanaciju asfalta u ulici Kalići, dostaviti Rijeka prometu  na rješavanje  
• Zamolbu za utvrñivanje buke i izgradnju bukobrana na lokaciji Diračje 80, dostaviti nadležnim 

službama na razmatranje i rješavanje.  
• Zamolbu  s prijedlogom rješenja prometa i parkiranja u Ulici braće Monjaca dostaviti OGU 

za komunalni sustav, Županijskoj upravi za ceste, te Rijeka prometu na rješavanje.   
• Zahtjeve u pogledu ureñenja okoliša zgrade kbr. 9 u Ulici Marijana Stepčića, (grañevinsko 

ureñenje pristupa zgradi i izgradnja parkirališta), dostaviti OGU za komunalni sustav na 
utvrñivanje stanja i mogućnosti i načinu  realizacije  svih predloženih  zahvata. 

 
 
AD 5 
 

Predsjednik Vijeća je obrazložio zahtjev OGU za poduzetništvo za odreñivanjem kasnijeg 
završetka radnog vremena caffe bara "Maxim bar"  do 01,00 sat za dan 07. veljače 2009.,  
 
 

Zaključak: 
• Vijeće MO, većinom glasova, daje pozitivno mišljenje u pogledu zahtjeva OGU za 

poduzetništvo za odreñivanjem kasnijeg završetka radnog vremena caffe bara "Maxim bar", 
pod uvjetom da vlasnik  bara neće kršiti Odluku o javnom redu i miru. 

• Vijeće smatra da postupak o  pribavljanju mišljenja vijeća mjesnog odbora o drugačijem 
radnom vremenu od propisanog  odredbom  Odluke  o ugostiteljskoj djelatnosti stavlja 
vijeće u neugodnu poziciju jer donošenjem negativnog mišljenja, za pojedine ugostitelje 
ograničio bi im se rad, a s druge strane vijeće se zalaže za maksimalno poštivanje  Odluke 
o javnom redu i miru.     

 
AD 6 
 
 Svi nazočni su se uključili u raspravu o naknadama za rad članovima vijeća MO. Konstatirali  su 
da su male u odnosu na obim posla, obaveze i odgovornost koje imaju u ralizaciji programskih 
aktivnosti. Donesen je jednoglasno sljedeći:          

 
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet je suglasno da se naknade za rad članovima vijeća povećaju. Stoga 
predlaže da naknada za rad u vijeću bude u visini naknade članova Odbora Gradskog 
vijeća Grada Rijeke.  

• Ovaj zaključak  dostaviti Odboru za razvoj mjesne samouprave  na razmatranje. 
 
AD 7 
 

Predsjednik Vijeća je izvjestio:  
• da bi  trebalo pripremati sadržaj  za izdavanje  drugog informatiavnog lista MO, te 

pokušati naći sponzore.  
• 8. i 15. veljače održat će se dječje redute u suradnji sa Zametskim maškarama i    

zvončarima, za koje su osigurana sredstava na temelju Programa iz oblasti kulture u 
iznosu od 2.000,00 kuna.   

• 19. siječnja je održana promocija knjige satire Ivana Pavokovića 
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• da je prihvatio poziv predsjednika vijeća MO Srdoči o prisustvovanju na zajedničkom 
sastanka s OGU za urbanizam. 

         
 

Zaključak: 
• Vijeće je suglasno da bi  inforamtivni list MO zadržao dosadašnji izgled i kvalitetu, založit će 

se u traženju sponzora.  
• Vijeće smatra da dosadašnji način kojim Grad finacira  tiskanje nije  prihvatljiv vijeću, s 

obzirom da se tiskanje lista obavlja izvan Rijeke. 
 
 

Sjednica je završila u 20,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  4   (četiri ) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 
 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
 
 
 
 

         
                                                  


