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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-34/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  26.02.2009. 
                                  

 
   

ZAPISNIK 
SA  33. SJEDNICE VMO  

 
33. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu 25. veljače 2009. s početkom u 18,30 sati u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Petra Jurčića 24, Rijeka.    

Nazočni: 
- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Božidar Hrvatin, 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: 
-  
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Davor Jović,  član Vijeća 
- Milan Jurić,  član Vijeća 
- Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
 
Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik se usvaja jednoglasno. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i izvijestio da će se tijekom sjednice priključiti Božidar Hrvatin 
koji u ime Vijeća prisustvuje prezentaciji Projekta zaštite od buke na zaobilaznici. Predložio  je 
slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Prijedlog za izdvajanje iz MO Zamet i osnivanje novog MO Gornji Zamet - mišljenje  
2. Prometna problematika 
3. Tiskanje lista 
4. Podnesci  
5. Prezentacija Projekta zaštite od buke na Riječkoj zaobilaznici 
6. Razno: 
 

Dnevni red uz dopunu je  jednoglasno  prihvaćen. 
 
 
AD 1 

Predsjednik je rekao da je Odjel za gradsku samoupravu i upravu  zatražio  od vijeća mišljenje o 
Prijedlogu za izdvajanje iz mjesnog odbora Zamet i osnivanje novog Mjesnog odbora Gornji 
Zamet. Dostavljen je i kartografski prikaz predloženog područja MO gornji Zamet te preslika dopisa 
grupe grañana s imenima i potpisima kao i članova inicijativnog odbora zastupani po g. Nikoli 
Matovini. 
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•  Marijan Perica (član inicijativnog odbora) obrazložio je prijedlog grañana, te kartografski 
prikaz područja novog MO. Prijedlog područja Gornjeg Zamet su ulice s pripadajućim 
kućnim brojevima u okviru područja koje je obuhvaćala Mjesna zajednica Gornji Zamet do 
1992. godine a predstavlja jedinstvenu prostornu cjelinu koju sačinjava pretežito 
individualna stambena izgradnja. Izdvajanja i osnivanja novog MO iziskuje odrñeni 
postupak utvrñen Statutom Grada Rijeke i odredbama Odluke o područjima, granicama, i 
sjedištima mjesnih odbora na području Grada za koje je potrebno. 
S obzirom da je vijeće  bilo upoznato s inicijativom grañana o  izdvajanju iz MO nije bilo 
rasprave te je donesen sljedeći  

 
Zaključak: 
• Vijeće MO Zamet jednoglasnom odlukom  daje pozitivno mišljenje, o prijedlogu 

grupe grañana, za izdvajanje  dijela područja mjesnog odbora Zamet i osnivanje 
novog Mjesnog odbora Gornji Zamet. 

• zaključak dostaviti Odjelu za gradsku samoupravu i upravu na daljnji postupak 
 
AD 2 

Raspravljalo se o problematici prometa:  
• Predsjednik Vijeća je izvjestio o potrebi regulacije prometa u Ulici Bože Vidasa zbog 

izgradnje Centra Zamet, o čemu je izvjestio gradonačelnika grada Rijeke prilikom obilaska 
gradilišta  u veljači. 

Iskazana je potreba  regulacije prometa na raskrižju: Bože Vidasa-Zametska-Braće Monjaca i  
Ulica Primorske i Vladivoja i Milivoja Lenca. Nakon kraće rasprave donesen je sljedeći   

 
Zaključak: 

• Uputiti OGU gradske uprave za komunalni sustav prijedlog  regulacije prometa na 
Zametu radi sigurnijeg prometovanja pješaka i vozača. 

 
 
AD 3 

• Predsjednik je rekao da bi trebalo imenovati tim za pripremu tema i sadržaja informativnog 
lista. Tim čine Dragan Hinić, Mira Križman, Boris Scutari i Vojmir Turak a mogu sudjelovati i 
ostali članovi. Marijan Perica zbog obaveza nije u mogućnosti sudjelovati a timu. Svakako u 
tim bi trebalo uključiti i vanjske suradnike novinare –volontere. 

• Tajnica je je izvjestila da informativni list "Zametska beseda" bi morao biti odštampan do 
konca svibnja zbog mogućnosti distribucije putem učenika OŠ Zamet i obilježavanja Dana 
mjesnog odbora.   

Tiskanje lista ostvarit će se ukoliko GP Krk prihvati sponzorstvo jer tisak 1000 primjeraka košta 
cca 9.000,00 kn u tiskari "Grafotisak".     

 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet prima na znanje imenovanje tima za pripremu lista. 
• Dogovoreno je da se list štampa do konca svibnja 

 
AD 4 

Priopčenja: 
• Energo – RJ javne rasvjete je izvjestila da će do travnja postaviti novu rasvjetu na 

parkiralište u Ulici Braće Mohorić kbr 4 iz sredstava za prioritete u 2009.g. 
• VMO dostavljen je dinamički plan realizacije prioriteta u 2009.  iz nadležnosti Rijeka 

prometa. 
• u pogledu zaštite od buke na Diračju (na zahtijev gospodina T. Bibića) očitovala se 

firma Werkos.  
• da je Udruga stanara organizirala sastanak–savjetovanje suvlasnika stambenih 

zgrada o primjeni Pravilnika za raspodjelu i obračun toplinske energije za zapadni dio 
grada u MO Turnić 
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Zaključak: 
• Sva priopčenja Vijeće prima na znanje. 
 

 
AD 5 
 

• Božidar Hrvatin (kao zamjena za Grodana Kauzlarića zaduženog za ekologiju) u ime VMO  
prisustvovao je  prezentaciji Projekta zaštite od buke na Riječkoj zaobilaznici koju je 
organizirao OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. S obzirom da 
je ranije zakazana sjednica vijeća MO, prezentaciji nije prisustvovalo više članova.  
Izvjestio je da je  projekt  izradila firma Gark Konzalting u suradnji s Gradom. Projekat 
predviña načine, tipove i različite vrste izgradnje barijera zaštite od buke na riječkoj      
zaobilaznici s južne i sjeverne strane. 

• Predsjednik i tajnica rekli su da su o prezentaciji izvještene i ovlaštene osobe stambenih 
zgrada uz obilaznicu putem plakata ili telefonski. Pozvana je i Mirela Toić koja je u ime 
grañana Ulice Ante Mandića dostavila zahtijev-peticiju o potrebi zaštite od buke, te Mladen 
Sesvečan iz iste ulice.    

 
Zaključak: 

• Izvješće o prezentaciji Vijeće prima na znanje. 
 
AD 6 
 

Predsjednik Vijeća je izvjestio:  
• da je temeljem zaključka s protekle sjednice razgovarao s pročelnikom  Odjela za 

gradsku samoupravu i upravu vezano uz korištenje prostorija mjesnog odbora od  
Društva "Josip Broz Tito". Korištenje prostora MO regulirano je Odlukom o načinu 
korištenja prostora za potrebe samouprave donesene 2004. godine a u skladu sa 
Statutom Grada Rijeke.  Tako i ove godine osim političkih stanaka, stanara zgrada 
prostor koriste udruge i društva s područja Zameta. 

•  12. veljače Vijeće je  zajedno s gradonačelnikom Grada Rijeke Vojkom Obersnelom 
obišlo gradilište Centra Zamet.  

• otkazan je zajednički sastanak  s OGU grada Rijeke a po pozivu predsjednika vijeća 
MO Srdoči. 

• 23. veljače održana je podjela nagrada učesnicima (MO)  za naj-online mjesni odbor te 
nagrada za najbolji Dan mjesnog odbora. Natječaj su organizirali Direkcija za mjesnu 
samoupravu odjela za grasdsku samoupravu i upravu te služba za internet podršku 
Zavoda za informatičku djelatnost Grada. 

• do 5. ožujka zaprimaju  se Prijedlozi projekata u okviru "Riječkog programa lokalnog 
paratnerstva" u 2009. g. 

• grañanima - podnositeljima prijedloga malih komunalnih zahvata za 2009. godinu 
dostavit će se odgovor,  s prilogom  usvojenih prijedloga koji će se ralizirati u 2009.g.  

• roditelji pitaju o mogućnosti  organiziranja cjelodnevnog  boravaka uz produženi u OŠ 
Zamet  

        
 

Zaključak: 
• Vijeće  prima na znanje sva priopčenja 
• Dostaviti upit OŠ Zamet o mogućnosti organiziranja cjelodnevnog boravka u osnovnoj školi 
 
 

Sjednica je završila u 20,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  3  (tri ) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                                          


