
 1/3

                                                                          
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-34/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  26.01.2010. 
                                  

   
ZAPISNIK 

SA  44. SJEDNICE VMO  
 

44. sjednica VMO Zamet, održana je u ponedjeljak 25. siječnja  s početkom u 18,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Bože Vidasa bb, Rijeka. Sjednicu je sazvao predsjednik telefonski 
20. siječnja 2010.    
Nazočni: 
- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Božidar Hrvatin, član Vijeća 
- Davor Jović,  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: 
-  
Sjednici nisu bili nazočni: 
 
Usvajanje zapisnika s 43 . sjednice VMO Zamet. 

• Usvajenje zapisnika s 43. sjednice odgoñeno je za narednu sjednicu. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio  slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Izmjena voznog reda "Autotroleja" 
2. Izvješće o radu VMO Zamet za 2009. 
3. Plan aktivnosti VMO za 2010. g. 
4. Očitovanje na amandmane PGS 
5. Priopčenja predsjednika 
6   Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
Materijali za sjednicu podijeljeni su na sjednici s obzirom da je  zbog problema s autobusnim 
linijama "Autotroleja", zakazana telefonski. 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća Vojmir Turak i Marijan Perica  u uvodu su upoznali  nazočne o važnosti 
problema  nastalog izmjenama voznog reda i  trasa prometa autobusa  KD "Autotrolej" na području 
Zameta. Nakon prve najave putem medija da će od 11. siječnja 2010. nastati promjene grañani su 
se počeli obraćati Mjesnom odboru i prozivati Članove Vijeća MO. O promjenama Vieće  nije bilo 
konzultirano, kako su isticali čelnici "Autotroleja". Posebno opravdano negodovanje uputili su 
grañani korisnici autobusa linije 17 koja je ukinuta, stoga je 31. prosinca  u dopisu KD "Autotrolej " 
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dostavljen zahtjev o ne mijenjanju trase autobusa dosadašnje linije 17. Opravdano revoltirani 
grañani su i dalje dostavljali usmene i pismene pritužbe (peticije) i prijedloge. S toga je i održan 
sastanak s direktorom i stručnim službama KD "Autotroleja" 14. siječnja, 20. siječnja obišlo se 
područje Zameta (trase autobusnih linija bivše 17, i sadašnjih 2A, 3, 3A, 7A i novom linijom 2). 
Uslijedila je rasprava. Vijeće MO  je jednoglasno donijelo slijedeće  
 
Zaključke: 
 

1. Vijeće MO Zamet smatra da je nedopustivo da nakon trideset i više godina, dijelu grañana 
s područja Gornjeg Zameta – Mulci, Pužići, Tići, Trampi i većine stanovnika koji živi u 
ulicama uz bivšu trasu autobusa linije 17, te Bezjaki i Trampov breg, a pripadaju općini 
Viškovo, preko noći odnosno od 11. siječnja 2010. godine ostaje bez direktne autobusne 
linije sa centrom grada Rijeke.  

 
2. Temeljem usmenih i pismenih, što pojedinačnih što grupnih peticija grañana (cca 700 

potpisa grañana), Vijeće MO predlaže i traži od KD "Autotrolej" da u što kraćem roku izvrši 
korekciju prometovanja autobusa, odnosno da omogući grañanima gore navedenog 
područja direktnu autobusnu liniju sa centrom Grada. 

 
 
3. Vijeće predlaže da novo uvedena linija 3A iz pravca Bezjaka u centru Zameta skreće u 

Ulicu Bože Vidasa do kružnog toka kod Zametske tržnice (ili okretišta ispred škole, 
kod okretišta linije 2A - ulica Ivana Zavidića) te da nakon okretišta kreće dalje prema 
centru grada i stane na svim daljnim autobusnim stanicama (Baredice, kod "Kokola”, 
na Krnjevu, …) do centra Grada odnosno do Jelačićevog trga, te isto tako u 
povratku. Tom izmijenjenom trasom linije 3A zadovoljile bi se potrebe grañana sa 
navedenih područja (ambulanata, ljekarna, dječji vrtići, škola, tržnica, sportska dvorana, 
knjižnica i  dr.) te omogućila direktna veza do centra Grada.    

 
4. Vijeće MO traži dodatno povećanje broja autobusa u špicama na liniji br. 2 zbog 

produženja trase prema Srdočima, te izrazitog povećanja broja putnika na istoj liniji, pošto 
na zapadnom djelu grada odnosno Srdočima, Grbcima, Zametu i dijelu Krnjeva živi više od 
26.000 stanovnika. 

 
5. Vijeće će u ime  mnogobrojnih nezadovoljnih  grañana zatražiti od "Autotroleja" da se u što 

kraćem roku očitujete o  prijedlozima - zaključcima Vijeća. 
 

 
AD 2  

  O Izvješću  o radu Vijeća MO Zamet za 2009. nije se raspravljalo. 
 
Zaključak nije donesen 
 
 
AD 3 

• Planu aktivnosti Vijeća MO za 2010. g. dala je dodatno obrazloženje tajnica. Promjene  u 
planskim aktivnostima vijeća odnose se na dio koje finaciraju nadležni Odjeli gradske 
uprave, stoga je bilo nužno u tom djelu izvršiti korekcije u finacijskom djelu.  

- OGU za kulturu u cijelosti će finacirati program s 10.000,00 kn 
- OGU ua sport i tehničku kulturu odobrio je sredstva u iznosu od 2.600,00 kn 
- OGU za poduzetništvo odobrio je 1.500,00 kn 
- OGU za odgoj i školstvo neće  sufinancirati program ali će to učiniti OGU za mjesnu 
samoupravu i upravu kao i program obilježavanja Dana MO, Ususret blagdanima.   
 
Zaključak: 
Vijeće MO nije donijelo zaključak  
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AD 4  

  O  očitovanju na amandman PGS nije se raspravljalo. Tajnica je obrazložila da je 30. prosinca 
2009. održan sastanak za predsjednike Vijeća MO jer je Gradonačelnik Grada Rijeke zadužio 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu da temeljem podnesenog amandmana PGS-a o potrebi 
osnivanja gradskih četvrti, u suradnji s predstavnicima VMO i Odborom za mjesnu samoupravu 
Gradskog vijeća sačini analizu o potrebi formiranja gradskih četvrti. Analiza je prezentirana na 
sastanku, a poslužila bi za raspravu i zauzimanje stavova vijeća mjesnih odbora.   
 
Zaključak nije donesen 
AD 5  
Priopčenja predsjednika: 
- da je 13. 01.2010. godine održana stručna rasprava vezano uz Strateške i konfliktne karte buke 
cestovnog i pružnog prometa u gradu Rijeci za predstavnike MO, a istog dana u popodne za 
grañanstvo. Rasprava traje do 21. siječnja. 
-  da je 28.12. održano otvorenje proširenog i obnovljenog boćališta i košarkaškog igrališta u SR C 
"Zamet".  
- da je predsjednik Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća  (Danko Švorinić) pozvao 
predsjednike Vijeća Pehlina i Zamet na sastanak 28. siječnja.  
- da su zahtjevi grañana u pogledu prijava oštećenja i komunalnog nereda, postavljanja dodatne 
prometne signalizacije upućuju odmah nadležnim službama na rješavanje (Božićević, Milutina 
Bataje 1 , postavljanje dodatne rasvjete, orezivanje stabala  u ul. Braće cetina 12, Ćirila Kosovela 
9, oštećenja cesta Starci kbr 8, I. Ćikovića Belog, Snežnička 16, ohrapljivanje asfalta Milutina 
Bataje  na raskrižju  kod kbr 14, F. Pilepića Pavina od kbr 2-24).  
 
AD 6 
Razno: 
  - Zaključak:  
VMO traži od nadležnih službi da čim prije riješe oborinske vode na lokacijama: 
u Ulici Milice Jadranić kbr 12 ( već i ranije upućivan zahtjev), Bože Starca Jurićevoj 
(izgrañeni upojni bunari –jame su zatrpani prilikom asfaltiranja ceste), U ulici Bože Vidasa 
na raskrižju kod kbr 16, te kod kbr  5 i 6, na nogostupu kod kbr 14, 10 ,i 6.)   
 
  
 
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 
                                                          


