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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-34/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  20. listopada 2010. 
                                  

   
ZAPISNIK 

SA  3. SJEDNICE VMO  
 

3. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak, 19. listopada 2010. godine  s početkom u 18,30 sati u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Bože Vidasa bb, Rijeka.     

Nazočni: 
- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Dino Jardas, član Vijeća 
- Milan Jurić,  zamjenik predsjednika Vijeća 
- Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
- Ivica Prtenjača, član Vijeća 
- Boris Scutari, član Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                                
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 
 
Ostali nazočni: 
- Zdenko Nikšić, Rijekapromet d.o.o. 
- Milan Burcar, ovlašteni predstavnik suvlasnika stanara zgrade Braće Fućaka 5A 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-  
 
Sjednicu je otvorio predsjenik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio  nazočne, a posebno goste te 
zamolio novog  člana Vijeća Dinu Jardasa da da prisegu obnašanja dužnosti člana Vijeća. Dino 
Jardas je zamjena za Branka Rañu (s liste kanditata Hrvatske demokratske zajednice) koji je svoj 
mandat stavio u mirovanje. Nakon čitanja izjave Dino Jardas svojim potpisom dao je prisegu. 
Vijeće je nastavilo s radom prema utrveñenom dnevnom redu. 
 
Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 2. sjednice usvojen je većinom glasova (6 ZA i 1 suzdržan). 
 

Predsjednik VMO i predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Parkiralište Braće Fućak 5a - prezentacija Milana Burcara 
2. Izvješće o realizaciji Prioriteta iz 2009. i 2010. godine – Zdenko Nikšić 
3. Prijedlog dodatne lokacije po prioritetima iz 2010. godine 
4. Programa rada VMO za 2011. godinu  
5. Prijedlog Udruge košarkaških sudaca - Imenovanje trga Centra Zamet 
6. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća Vojmir Turak pozvao je gospodina Burcara, ovlaštenog predstavnika stanara 
zgrade, da upozna prisutne s prijedlogom ureñenja okoliša zgrade Braće Fućaka 5A. 
Gospodin Burcar je prezentirao prijedlog ureñenja koji se sastoji od ureñenja – proširenja 
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izgradnjom novih parkirnih mjesta, ureñenja i oplemenjivanja postojećih igrališta, te igrališta za 
predškolsku djecu. Upoznao je i s projektom ceste planirane GUP-om Grada Rijeke. 
Zaključak: 
Vijeće MO Zamet prima na znanje sve prijedloge.   
 
 
AD 2 

Izvješće o realizaciji Prioriteta iz 2009. i 2010. godine dao je gospodin Zdenko Nikšić iz Sektora 
održavanja prometnica Rijekaprometa d.o.o. Svi prioriteti iz 2009. godine realizirani su. Prioriteti za 
2010. godinu  realizirat će se u skladu s dinamikom realizacije Rijekaprometa do konca ove 
godine.  
  

Zaključak: 
• Vijeće MO Zamet prima na znanje izvješća Rijekaprometa o realizaciji Prioriteta iz 

2009. godine i 2010. godine.  
 

AD 3 

Predsjednik Vijeća Vojmir Turak  i gospodin Nikšić  iz Rijekaprometa izvijestili su da je  preostao  
dio sredstava po pojedinim prioritetnim  zahvatima za 2010. godinu,  zbog razlike planiranih i 
ugovorenih sredstava, te nemogućnosti realizacije izgradnje parkirališta u Ul. braće Bačić izmeñu 
kbr 1-25, jer zemljište nije u vlasništvu Grada. Za preostala sredstava  u iznosu od cca 214.251,00 
kuna, potrebno je predložiti dodatne lokacije-pozicije. 
Uvidom na terenu utvrñene su dodatne lokacije - prijedlozi koje su u protekloj godini obradile 
stručne službe Grada, stoga rasprave nije bilo te je donijet jednoglasno sljedeći:  
  
Zaključak: 

Vijeće MO donosi Prijedlog dodatnih lokacija po prioritetima za 2010. godinu: 
• ureñenje parkirališta u Ul. braće Bačić izmeñu kbr. 10-14 (33.1)    - 80.000,00 kn 
• Sanacija prilaza i zida u Becićevoj ulici  kbr. 8 (33.13)............         - 70.000,00 kn 
• Sanacija i rekonstrukcija proširenjem parkirališta u Ul. braće  
      Fućaka kbr. 5A  - u visini preostalih sredstava  (33.37)............        - 64.251,00 kn 

 

 

AD 4 

Programa rada za 2011. godinu, tekstualni dio obrazložio je predsjendik Vojmir Turak a tajnica 
programske aktivnosti koje finaciraju ili sufinaciraju nadležni Odjeli grada prema vrstama 
programa.  Nakon kraće rasprave donesen je: 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO jednoglasnom odlukom  donosi Program rada za 2011. godinu koji sadrži: 
I    Potrebe grañana i prijedlozi prioriteta u komunalnom opremanju i ureñenju objekata komunalne 
infrastrukture – mali komunalni zahvati        
II.   Razvojni programi    
III.  Ostale aktivnosti koje će Vijeće poduzimati na ureñenju područja MO i poboljšanju kvalitete stanovanja 
IV.  Potrebe grañana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja zdravstva i socijalne skrbi 
V.   Potrebe grañana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja kulture 
VI.  Potrebe grañana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja poduzetništva i održivog razvoja 
VII. Potrebe grañana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja sporta i tehničke kulture 
VIII. Potrebe grañana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja brige o djeci, obrazovanju i odgoju 
IX.  Potrebe grañana, zadaci i aktivnosti Vijeća iz područja ekologije 
 X.  Ostale programske aktivnosti i zadaci u 2011. godini 
XI.  Programske aktivnosti Vijeća koje finacira ili sufinancira Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
 

 

AD 5 

Predsjednik je izvijestio da je VMO dostavljen prijedlog  imenovanja trga ispred Centra Zamet koji 
je uputila Udruge košarkaških sudaca Primorsko-goranske županije. Prijedlog udruge je da se trg 
nazove imenom Ivo Srdoč-Sova. Nakon kraće rasprave donesen je većinom glasova 6 ZA i 1 
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suzdržan sljedeći: 
 
ZAKLJUČAK: 
            Vijeće MO Zamet nije podržalo prijedlog da se trg ispred Centra Zamet nazove 
imenom Ivo Srdoč – Sova. 
Obrazloženje: 

- Svi nazočni uvažavaju i cijene pokojnog Ivu Srdoča  kao čovjeka koji je cijeli svoj 
život proveo u sportu, a naročito respektiraju  njegov rad kao košarkaškog suca kroz  
rad u mnogobrojnim institucijama Grada i meñunarodnih natjecanja.  

- Smatraju takoñer  da je u sto deset godina sporta na Zametu bilo niz pojedinaca koji 
su svojim radom doprinijeli razvoju sporta na Zametu, Gradu Rijeci i šire, u koje se 
ubraja i gospodin Srdoč. 

- Za izbor naziva trga ispred Centra Zamet trebalo bi prema mišljenu Vijeća uključiti  i 
konzultirati  brojne  sportske udruge i klubove, grañane pojedince Zameta kao i  
Rijeka sport koji  upravitelja cijelim kompleksom Centra Zamet. Stoga je u ovom 
trenutku, članovima Vijeća teško davati svoje pozitivno mišljenje. 

 
AD 6 

Razno:   
  Informacije i prijave grañana:     

• Direkcija Zajedničke kominalne djelatnosti pozitivno se očitovala na prijedlog ureñenja 
zelene površine u dječje igralište, s istočne strane Zametskog groblja. 

      Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje obavijest.   
 
• Što se tiče primjedbi grañana na vozni red Autotroleja na linije 3A i 2 predsjenik je 

izvjestio da je MO Gornji Zamet održao sastanak sa stručnim službama gradkog 
prevoznika ali konkretnog rješenja još za sada nema. Linija 2 je i dalje preopterećana u 
šcicam, jer zbog prometa u centru grada dolazi do zastoja prometa, dolazi do dugog 
čekanja autobusa i po pola sata, a nakon toga doñu dva do tri autobusa za redom (u 
pravcu grada ali i iz grada).  
U raspravi je izneseno više prijedloga: D. Hinić predlaže produženje linije br. 6 do 
Diračja, B. Skutari i V. Turak da se u špicama uvede dodatni broj vožnji na liniji Zamet - 
centar grada i u povratku iz grada do Zameta. Nakon rasprave donesen je jednoglasno 
sljedeći  

      Zaključak:  
                   Predsjednik će stručnim službama Autotroleja predložiti da se uvedu dodatne 
                   vožnje autobusa u špicama na relaciji Zamet - centar grada i u povratku. 
 
 

• Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sljedeće obavijesti predsjednika : 
-   da je Turistička zajednica Grada Rijeke, 24. rujna u suradnji s Odjelom  gradske 
uprave    za poduzetništvo i Odjelom za gradsku samoupravu i upravu u sklopu projekta 
"Volim Hrvatsku, volim Rijeku", poznatom po sloganu "više cvijeća manje smeća" 
izmeñu ostalog podjelila nagrade i priznanja mjesnim odborima za sudjelovanje u 
projektu. Vijeće MO je dobilo poklon bon u vrijednosti od 600,00 kn koji može realizirati 
u firmi "MBM" za nabavu ukrasnog bilja za MO.  

 
                  -    da je postignut dogovor s obitelji Blečić vezano uz postavljanje nadstrešnice na 
                 autobusnom stajalištu na Diračju – smjer Grad. 
 

           -   da je u Gradskoj vijećnici održana 30. rujna, prezentacija mjesne samouprave za   
           nove vijećnike te su podjeljene nagrade za "Naj Dan MO" i "Naj on-line MO" u 2009. g.  

              
                 - da je danas održan sastanak u OGU za komunalni sustav vezano za izgradnju  
                 odvojaka kanalizacijskog sustava u ulicama Ludvetov breg i Mate Sušnja (od  kbr. 9 
                 prema ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kbr 36)  
 

• Predsjednik  Vojmir Turak je izvjestio da mu se ponovo obratio gospodin Tijan vezano 
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uz asfaltiranje kolno–pješačkog prilaza odvojka Plješivičke ulice prema kbr. 26. 
Rasprave nije bilo, donesen je jednoglasno sljedeći: 

 
Zaključak:  

             - Vijeće MO Zamet uvrstilo je prijedlog asfaltiranja odvojka Plješivičke ulice  
               kao prijedlog Prioriteta malih komunalnih zahvata za 2011. godinu i dostavilo 
               stručnim službama Grada na obradu. 
             - Nakon izdvajanja dijela područja Gornji Zamet, kojem pripada Plješivička ulica i 
               osnivanja novog MO Gornji Zamet, razmatranje prijedloga Prioriteta za 2011. 
               godinu u nadležnosti je Vijeća MO Gornji Zamet. 
             - Preostala sredstava po prioritetima u 2010. godini, nastala  uslijed razlika  
               planiranih i ugovorenih sredstava po pojedinim zahvatima razdvojena su po 
               MO Zamet i Gornji Zamet u skladu s planom prioriteta u 2010. godini.   
             - Ovaj zaključak dostaviti gospodinu Edvardu Tijanu.  
      

    
• Zaključak: VMO podržalo je prijedlog gospodina Scutaria da se postavi dodatna 

oznaka – smjer  Mjesni odbor, na ugibalištu autobusa ispred Centra Zamet. 
Prijedlog uputiti nadležnoj službi. 

 
• Prijave Mire Križman ovlašenog predstavnika suvlasnika stanara I. Ćikovića Belog 8B 

a vezano oštećenja popločenog dijela uz zgradu, oštećenja zelene površine i 
postavljanju prometnih znakova, dostavljene su nadležnim službama Grada na 
rješavanje.  

            Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje obavijest 
 
• Zaključak:  

      -     Dogovoreno je da će se u buduće materijali za sjednice Vijeća neće slati poštom  
            već će se isti preuzimati kod tajnice radi brže dostave. 

             -     Do naredne sijednice vijećnici se obvezuju da će pogledati prijedloge prioriteta 
                   malih komunalnih zahvata jer će  se na idućoj sjednici morati donijeti odluka  
                   koji će se prioriteti realiziraati u narednoj godini u okviru raspoloživih 
                   sredstava.  

 
 

 

  
 
Sjednica je završila u 21,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  4 (četiri) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                                         


