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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-34/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  27.03.2009. 
                                  

 
   

ZAPISNIK 
SA  34. SJEDNICE VMO  

 
34. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu 25. ožujka 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 
- Milan Jurić,  član Vijeća 
- Mira Križman, 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 
- Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
- Marijan Perica, član Vijeća 
 
Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice VMO Zamet. 

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

DNEVNI RED 
1. Sadržaj informativnog lista 
2. Razni podnesci 
3. Razno 
 

Dnevni red  je  jednoglasno  prihvaćen. 
 
 
AD 1 

Predsjednik je rekao da je na temelju zaključka s prethodne sjednice održan sastanak 18. ožujka 
na kojem je razmatran prijedlog sadržaja 2.  informativnog lista.  

• GP Krk prihvatilo je prijedlog o sponzoriranju lista u iznosu od 10.000,00 kuna. 
• Sastanku su nazočili D. Hinić, M. Križman, B. Scutari, V. Turak i tajnica. Zbog obaveza 

sastanku nije nazočio M. Perica. Dogovoreno je da list mora sadržavati osim izvještaja o 
radu vijeća za proteklu godinu i aktivnosti u ovoj godini, prioritete komunalnih zahvata, 
osvrt  o radu institucija i udruga s područja Zameta, aktualne teme (komunalni problemi, 
izgradnja Centra Zamet, aktivnosti župske zajednice, osnovne škole, briga o starijim 
osobama i sl.), s obzirom da je u prvom broju bilo više povjesnih sadržaja.  

• U listu mora biti dosta fotografija koje uz tekstove upotpunjuju sadržaj lista, te stranicu na 
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čakavaštini.  
• Predsjednik j zamolio sve članove da angažiraju na pribavljanju materijala za list, s 

obzirom da je u prvom broju izostao.  
 

Zaključak: 
• Nazočni  jednoglasnom odlukom  prihvaćaju sadržaj lista. 
• dogovoreno je da se prikupe  sadržaji najkasnije do konca travnja 
• obvezuju se članovi vijeća da svatko prema mogućnostima pronañe vanjske stručne 

suradnike (novinare) koji su voljni surañivati u listu. 
 
AD 2 

Raspravljalo se o podnescima:  
• Milana Burcara, Braće Fućaka 5a, o prijedlogu proširenja parkirališta  
• Željke Cuculić, Braće Bačić 8, prijedlozi proširenja parkirališta, postavljanju stupića na 

okretište autobusa 2 te sanacija asfalta, primjedbu na rad policije.  
• Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti da je u tijeku postupak za rješavanje problema 

prometa u Ulici braće Monjaca. 
• Primjedbe Graciele Belančić, Creska 17 (Kantrida) upućenoj Upravi za inspekcijske 

poslove, Odjelu inspekcijskog nadzora i vijeću vezano uz zatvaranje pješačke 
komunikacije – pružnog prijelaza izgradnjom obiteljske kuće i formiranjem okućnice u Ul. 
Milutina Bataje 5.   

• Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju očitovala se negativno o namjeni zemljišta u Ul. 
Milice Jadranić 2c za izgradnju obiteljske kuće, a na traženje M. Kozarčanina.  

• Direkcija za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem dostavila je dopunu dopisa o 
namjeni zemljišta i mogućnosti izgradnje parkirališta u Ulici braće Bačić izmeñu kbr. 10-14 
a na prijedlog Sanjina Vukojevića iz naveden ulice. 

• OŠ Zamet očitovala se o nemogućnosti organiziranja cjelodnevne nastave uz postojeću 
organizaciju produženog boravka za 4 skupine učenika nižih razreda, zbog nedostatka 
prostora i velikog broja učenika. 

Donesen je sljedeći: 
 

Zaključak: 
• Prijedlog Milana Burcara, za proširenje parkirališta razmatrat će se prilikom razmatranja 

prijedloga komunalnih zahvata za 2010. 
• Prijedlozi u pogledu proširenja parkirališta razmatrart će se kroz prijedloge prioritetnog 

održavanja komunalne infrastrukture, postavljanje stupića i sanacija asfalta na okretištu 
autobusa linije 2 dostavit će se Rijeka prometu na rješavanje. Što se tiče rada policije svoju 
primjedbu i upit može uputiti osobno policijskoj upravi, s obzirom da vijeće ne dobiva 
izvješća  o sigurnosnoj situaciji.  

• Primjedba Graciele Belančić, dostavit će se nadležnim službama Grada na razmatranje, s 
obzirom da se radi o zemljištu u privatnom vlasništvu. 

• Sva priopčenja Direkcija OGU i OŠ  Zamet, Vijeće prima na znanje 
 

 
 
AD 3 

Priopčenja: 
• Milan Jurić izvijestio je prisutne da ne prihvaća zapisnik sa 33. sjednice, tj. točku 6.  

obrazloženje predsjednika o korištenju prostorija MO od strane Društva "Josip Broz 
Tito", te da je protiv toga da takvo Društvo koristi prostor. Napomena: Verifikaciji  
zapisnika sa 33. sjednice nije prisustvovao s obzirom da je na sjednicu došao tijekom 
rasprave 1. točke dnevnog reda.  

• Predsjednik je najavio da će u narednom mjesecu zaprimati prijedlozi malih komunalnih 
zahvata za 2010. te je zamolio prisutne da utvrde eventualne potrebe svatko na svom 
području te ih u pismenom obliku dostave.  

• Udruga za razvoj ekologije i energetike  nudi edukativna predavanja za grañane 
korisnike različitih energenata. 
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• OGU za zdravstvo i socijalnu skrb  poslao je poziv na predstavljanje knjige "Nasilje 
djece nad roditeljima", koja se održava 25.03. u 18,00 sati 

• M. Jurić je pitao da li  će  se površina iza marketa i tržnice (Ul. Bože Vidasa) urediti za 
parkiralište.  

 
 
Zaključak: 

• Nazočni članovi vijeća nisu se očitovati na primjedbu Milana Jurića. 
• Vijeće  sva priopčenja prima na znanje.  
• Predsjednik se obvezao da će do naredne sjednice informirati se o namjeni 

površine iza marketa i tržnice u Ul. Bože Vidasa.  
 
 
 
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 
                                                          


