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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-34/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  1. srpnja 2010. 
                                  

   
ZAPISNIK 

SA  1. SJEDNICE VMO  
 

1. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu, 30.lipnja 2010. godine  s početkom u 19,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Bože Vidasa bb, Rijeka.     

Nazočni: 
- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Milan Jurić,  zamjenik predsjednika Vijeća 
- Ivica Prtenjača, član Vijeća 
- Branko Raña, 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 predsjednik VMO i predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Donošenje Pravila Mjesnog odbora Zamet 
2. Donošenje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Zamet 
3. Donošenje odluke o ovlaštenju predsjedniku i zamjeniku predsjednika za raspolaganje 

sredstvima  na žiro-računu i potpisivanju financijske dokumentacije.  
4. Osvrt na realizirane programske aktivnosti VMO Zamet do 11. lipnja 2010. g. 
5. Davanje mišljenja Emilu i Davorinu Blečiću na izgradnju pristupne ceste u Ulici Avelina 

Turka - prometno povezivanje Ulice Mirka Jengića na ulicu Ivana Ćikovića Belog, a na 
temelju očitovanja nadležnih Odjela Grada. 

6. Zahtjev djelatnika Tržnice "Zamet" (kontakt osoba Snježana Junker)- uklanjanje stupića 
7. Peticija  Snježane Mrkonja  u ime roditelja za uvoñenje dodatne linije autobusa za 

učenike od Drnjevića do OŠ Zamet. 
8. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća Vojmir Turak kratko je obrazložio Pravila Mjesnog odbora Zamet. Rasprave nije 
bilo te je donesen jednoglasnom odlukom sljedeći  
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet donosi Pravila Mjesnog odbora Zamet 
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AD 2   

 
Predsjednik Vijeća Vojmir Turak obrazložio  je Poslovnik vijeća Mjesnog odbora Zamet. Rasprave 
nije bilo te je donesen jednoglasnom odlukom sljedeći  
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet donosi Poslovnik Vijeća  Mjesnog odbora Zamet 
 

 

AD 3  
 

Predsjednik Vijeća Vojmir Turak  obrazložio je potrebu donošenja odluke o ovlaštenju osoba: 
Nakon kraće rasprave doneseno je sljedeće:  
 

Zaključak: 
• Vijeće MO jednoglasnom odlukom imenuje VOJMIRA TURKA, a za zamjenika 

MILANA JURIĆA većinom glasova (4 ZA i  2 suzdržana), za raspolaganje sredstvima 
na žiro računu mjesnog odbora te za potrebe potpisivanja financijske dokumentacije  

 
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet ovlašćuje predsjednika vijeća za potpisivanje dopisa koji se 
prosljeñuju nadležnim službama  na rješavanje (po raznim podnescima grañana te 
pravnim osoba). 

 
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet jednoglasnom odlukom ovlašćuje predsjednika za davanje 
mišljenja  za korištenje prostora mjesne samouprave.  

 
Zaključak: 

Predsjednik se obvezuje da će izvještavati članove vijeća  o svim aktivnostima (po gore 
donesenim zaključcima).  

 
 

 

AD 4 

Osvrt na realizirane programske aktivnosti Vijeća MO dao je predsjednik. Obrazložio je da su od 
početka godine do 11. lipnja u potpunosti realizirani:  

- Program Dani MO (predavanja, mjerenje tlaka i šećera u krvi, kreativne radionice, izložba, 
... Završna manifestacija s podjelom priznanja i nagrada učesnicima sportskih natjecanja i 
akcija "Najljepša okućnica, balkon"),  

- Program sporta (natjecanja u boćanju i kartanju), Program poduzetništva - "Biramo 
najljepšu okućnicu , balkon i prozor u 2010. godini".  

Predviñenom dinamikom realiziraju se: 
- Program brige o djeci – Kreativne radionice za predškolsku djecu,  
- Program kulture (Čakavske večeri, izložbe, dječja reduta, glazbeni program povodom Dana 

MO).  
Za navedene programe financijska sredstva su osigurali nadležni odjeli Grada, a izvješće o 
utrošenim sredstvima i eventualnom  rebalansu dati će se na narednoj sjednici.   
Nije realiziran Program tiskanja biltena – Zametske besede, s obzirom da nisu pribavljena sredstva 
(sponzora).  
Nije dat osvrt na realizaciju Prioriteta malih komunalnih zahvata iz 2009 i 2010. godinu 
  
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet prima na znanje realizaciju programskih aktivnosti vijeća. 
 

AD 5 

Prisutni članovi vijeća razmatrali su očitovanja OGU za komunalni sustav, Direkcije plana razvoja i 
izgradnje te OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcije za razvoj, 
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urbanizam i ekologiju vezano uz izgradnju pristupne ceste u Ulici Avelina Turka a na zahtjev Emila 
i Davorina Blečića o davanju mišljenja Vijeća MO Zamet o tome. Nakon kraće rasprave  donesen 
je  jednoglasnom odlukom sljedeći  
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet smatra da je trasa djela prometnice Avelina Turka odreñena 
donošenjem Detaljnog plana ureñenja dijela područja Zapadni Zamet  kao novo 
planirana prometnica koja se prometno povezuje na planirano raskrižje u Ulici Ivana 
Ćikovića Belog i dalje prema Ulici braće Bačić, te je kao takva definirana kao ulica 
od velikog gradskog značaja. 

• Emilu i Davorinu Blečiću, Avelina Turka 4,  dostaviti očitovanja OGU za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem te OGU za komunalni sustav. 

 

AD 6 

Razmatran je zahtjev Snježane Junker u ime djelatnika Tržnice "Zamet" za uklanjanje pomičnih 
stupića na ulazu u tržnicu i ponovno uspostavljanje kružnog toka oko Tržnice. Nakon rasprave  
donesen je  jednoglasnom odlukom sljedeći  
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet  nije nadležno za rješavanje uklanjanja  stupića  oko tržnice,  stoga 
upućuje Snježanu Junker i ostale djelatnike da  zahtjev za prometno rješavanje 
upute Tržnici Rijeka d.d. i Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. 

 

AD 7 

Razmatrani su zahtjevi: 
• Snježane Mrkonja, Vladivoja i Milivoja Lenca 34, u ime roditelja,  u pogledu uvoñenja 

autobusa koji bi prevozio djecu iz područja Gornjeg Zameta do OŠ Zamet, 
• te prijedlog Adrijane Kinkela, Braće Bačić bb, da se na gradskoj liniji 2 dopuni naziv na 

autobusima "Linija 2 TRSAT-ZAMET-SRDOČI i obratno, te predlaže da se u špicama 
poveća broj vožnji zbog gužvi u autobusima. Rasprave nije bilo te je donesen 
jednoglasnom odlukom sljedeći  

 
Zaključak: 

• Vijeće MO Zamet podržava zahtjeve Snježane Mrkonja i Adrijane Kinkela te će iste 
uputiti KD "Autotrolej" na rješavanje. 

 

AD 8 

Razno: 
• Zaključak: Vijeće MO Zamet zahtjev Nele Maravić za ureñenja pješačke staze prema 

zgradama  kbr 14 i 16 u Ul. Marijana Stepčića razmatrat će prilikom donošenja 
Prijedloga malih komunalnih zahvata u 2012. godini, s obzirom da je zahtjev 
zaprimljen iza roka za podnošenje prijedloga malih komunalnih zahvata za 2011.  
godinu. 

 
• Zaključak: Jednoglasnom odlukom Vijeće MO Zamet  daje pozitivno mišljenje  za 

proširenje zone Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Grada Rijeke i na SRC Zamet – 
Caffe bar "Galaxie", a na traženje OGU za poduzetništvo. Po toj odluci "restorani i 
barovi" mogu raditi do 02,00 sata. Uvjet VMO je  da  predmetni ugostiteljski objekt 
neće narušavati javni red i mir,  te da će poštivati Gradsku odluku o razini 
dopuštene buke.  

 
• INFORMACIJE: 

 
-    Radi razgovora i potrebe realiziranja  postavljanja autobusne čekaonice na Diračju smjer 
grad, a na zamolbu Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, predjednik je izvjestio da će 
stupiti u kontakt  s Marijom Blečić, vlasnicom zemljišta. 
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-     KD VODOVOD I KANALIZACIJA  je dostavilo obavijest da će u rujnu započeti radovi na 
izgradnji vodovodne i kanalizacijske mreže  u dijelu  ulica Mate Sušnja i Ludvetovom bregu.   
 

       -    OGU za kulturu raspisao je poziv za predlaganje Programa  javnih potreba u kulturi, stoga 
       VMO Zamet  ukoliko želi prijaviti program trebalo bi  to učiniti do 15. rujna. 
 

-     Za narednu sjednicu trebalo bi imenovati pododbore i to: za komunalnu problematiku, za 
kulturu,  sport i briga o djeci i starijim osobama. U rad pododbora treba uključiti i zainteresirane 
grañane.  
-     Na sjednici je podjeljen Program rada za 2010. godinu novim članovima VMO. 
 
-      Prva naredna sjednica dogovorena je za  početak rujna. 
 

  
 
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 
                                                         


