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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-34/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  18. veljače 2010. 
                                  

   
ZAPISNIK 

SA  45. SJEDNICE VMO  
 

45. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 16. veljače  s početkom u 18,00 sati u prostorijama 
MO Zamet, u Ulici Bože Vidasa bb, Rijeka.     

Nazočni: 
- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Božidar Hrvatin, član Vijeća 
- Davor Jović,  član Vijeća 
- Gordan Kauzlarić, 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: 
- Milan Jurić,  član Vijeća 
- Marijan Perica, član Vijeća 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 43 . i 44.  sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnici sa 43. i 44. sjednice usvojeni su jednoglasnom odlukom. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio  slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
1. Izvješće o radu VMO Zamet za 2009. 
2.   Plan aktivnosti  i finacijski plan VMO za 2010. godinu 
3.   Očitovanje na amandman PGS 
4.   Priopčenje o održanom sastanku s Odborom za mjesnu samoupravu 
5. Priopčenja predsjednika o podnescima grañana 
6.   Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
 
AD 1 

• Predsjednik Vijeća Vojmir Turak dao je dodatno obrazloženje Izvješća o radu Vijeća 
 Mjesnog odbora Zamet za 2009. godinu, te financijsko izvješće o utrošenim sredstvima za 
realizaciju programa prema vrstama aktivnosti Vijeća u skladu s  Programom rada u 2009. godini 
(izvješća dostavljena u materijalima za sjednicu)  

• Nazočni su upoznati s pregledom stanja oštećenja komunalne infrastrukture, stanja 
 komunalnog nereda te korištenju prostorija mjesnog odbora za 2009. godinu. Osim za potrebe 
rada Vijeća koriste političke stranke, stanari zgrada, udruge i društva (tablice pregleda stanja 
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dostavljeni su u materijalima za sjednicu). Vijeće MO Zamet jednoglasnom odlukom donosi 
 
Zaključak: 

• Usvaja  se Izvješće o radu za 2009. godinu 
• Usvaja se financijsko izvješće za 2009. godinu 
• Vijeće prima na znanje preglede stanja oštećenja, komunalnog nereda, korištenja 

prostorija mjesnog odbora u 2009. godini. 
 

 
AD 2  

 Predsjednik Vijeća Vojmir Turak i tajnica  dali su dodatna obrazloženja uz Plan aktivnosti i 
finacijski plan VMO za 2010. godinu, a odnose se na promjene  u planskim aktivnostima vijeća  
koje finaciraju nadležni Odjeli gradske uprave, stoga je bilo nužno u tom djelu izvršiti korekcije u 
finacijskom planu.  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. Ove godine kreativne radionice realizirat će se iz sredstava  OGU za mjesnu 
samoupravu i upravu kao i program obilježavanja Dana MO, Ususret blagdanima.   
Planirano tiskanje biltena realizirat će se ukoliko se pronañu sponzori kao što je prvi broj tiskan uz 
sponzorstvo Grafotisaka Fućak, a drugi broj uz sponzorstvo GP Krk-a.  
Mira Križman smatra da uz malo truda svaki član Vijeća može potražiti sponzora, jednog ili više 
koji su voljni sponzorirati list. Nakon rasprave donesen je jednoglasno sljedeći 
 
Zaključak: 

• Usvajaju se aktivnosti:  
1. Plan tiskanja biltena – "Zametske besede",  
2. Plan aktivnosti iz područja kulture,  
3. Plan aktivnosti obilježavanja Dana MO,  
4. Plan aktivnosti iz područja sporta,  
5. Plan aktivnosti iz područja poduzetništva - Akcija biramo najljepšu okućnicu, balkon 

prozor, 
6. Plan kreativnih radionica za predškolsku djecu, 
7. Plan aktivnosti - manifestacije ususret blagdanima 
• Usvaja se financijski plan za 2010. godinu 
• Vijeće će u ovoj godini zatražiti izvješće (udruga ili društava) koji su sudjelovali u 

realizaciji zajedničkih programskih aktivnosti Vijeća MO.  
 
 
AD 3 

Na sjednici se razmatralo amandmane PGS te analizu o potrebi osnivanja gradskih četvrti na 
području Grada Rijeke učinjenoj po Odjelu za gradsku smoupravu i upravu.  
 Boris Scutari smatra da  se prema analizi,  sadašnjim  ustrojem mjesnih odbora   ostvaruju  prava i 
interesi grañana prema mjestu stanovanja. Donesen je sljedeći  
 
Zaključak: 
 
Vijeće MO Zamet mišljenja je da novim ustrojem  gradske uprave i formiranje gradskih 
četvrti bila bi poželjna ali  u ovom trenutku  promjene nisu ostvarive zbog financijske 
situacije. 
 
 
 
AD 4  

Boris Scutari izvjestio je da je s Marijanom Pericom prisustvovao sastanku Odbora za mjesnu 
samoupravu Gradskog Vijeća. Sastanku je nazočio i Gordan Kauzlarić kao član Odbora te 
predstavnici MO Pehlin.  
Cilj sastanka bio je upoznavanje se problemima na koje nailaze vijećnici mjesnih odbora u svom 
radu. Razgovaralo se da je prisutna slaba – nedovoljna komunikacija izmeñu Vijeća – grañana na 
terenu s gradskom upravom (npr. grañani nemaju informaciju o radovima koji se izvode na terenu), 
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problemima vezanim uz komunalno opremanje područja, rješavanje septičkih jama, prometnoj 
problematici, problemima koje je izazvao Autotrolej uvoñenjem izmjena trasa prometa i ukidanja 
autobusne linije 17 i dr. 
 
Zaključak: 
Vijeće  MO prima na znanje priopčenje  
 
AD 5  
Priopčenja predsjednika: 
 
-     da je zajedno s predstavnicima (Gržetić, Nikšić i Ausilio) iz Rijeka prometa obišao ulicu Bože 
Vidasa u pogledu postavljanja zaštitnih stupića na nogostup radi zaštite pješaka. Dogovoreno je da 
je potrebno ponoviti zahtijev Rijeka prometu s prijedlogom  lokacija (s kbr) na rješavanje. Razlog 
postavljanja stupića su vozači koji ostavljaju automobile na nogostupu, zbog blizine tržnice, 
trgovina ili nove sportske dvorane,  te na taj način ugrožavaju sve pješake koji odlaze u ambulantu, 
ljekarnu, tržnicu, trgovinu, a posebno djecu koja odlaze u osnovnu školu. Vozači ne koriste 
mogućnost parkiranja u garaži novog sportskog centra. 
Situacija na nogostupu subotom i nedjeljom, u vrijeme dok radi tržnica, konstatirali su nazočni na 
sastanku, još je gora. Nogostupom nije  moguće hodati, jer je zakrčen vozilima.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Zamet jednoglasno predlaže postavljanje stupića u Ulici Bože Vidasa, na 
nogostup s južne strane, radi zaštite pješaka, te će ponoviti zahtijev Rijeka prometu, 
sukladno uputama OGU za komunalni sustav.  
 
-    da je OGU za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti  zatražio očitovanje 
u pogledu opravdanosti postavljene ograde u Ulici Ivana Ćikovića Belog 8a-b, radi zaštite zelene 
površine a spada u zahvat Prioriteteta MO Zamet - hortikulturno ureñenje zelene površine u Ulici I. 
Ćikovića Belog 8a-b.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Zamet suglasno je i smatra opravdanim postavljanje ograde na lokaciji u Ul. 
Ivana Ćikovića Belog 8a-b.  
 
-    da se Vijeću MO Zamet ponovo obratio Edvad Tijan (u ime grañana) sa zamolbom za 
asfaltiranje odvojka kolno-pješačkog prilaza u Pljepšivičkoj ulici. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO podržalo je prijedlog predsjednika da će  vezano uz zamolbu  Edvarda Tijana, 
dogovoriti sastanak sa stručnim službama  OGU za komunalni sustav kako bi se dogovorio 
način realizacije zahvata. 
 
-     da su zahtjevi grañana u pogledu prijava  postavljanja ogledala i kontejnera za kućni otpad u 
Ul. J. Lenca Spodolveva te zahtijev stanara zgrade Braće Fućaka 4 u pogledu iscrtavanja 
parkirališta za invalide i postavljanje stupića, prosljeñeni  nadležnim službama na rješavanje.  
 
-      da je ponovo dostavljen zahtijev ðanija Kalčića (u ime stanara zgrade), Baredice 3 za 
popravak stepenica i postavljanje rukohvata 
 
Zaključak:  
Zahtjev će se  razmatrati prilkom sastavljanja prijedloga Prioriteta za 2011. godinu. 
 
-      da je dostavljen zahtjev Jandre Vuića (u ime grañana) za izgradnju ogranka vodovoda i 
kanalizacije u Ulici Bartolovo 
 
Zaključak: 
 Zahtjev za izgardnju vodovoda i kanalizacije u Ulici Bartolovo dostavit će se OGU za 
komunalni sustav i KD Vodovod i kanalizacija na rješavanje.   
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AD 6 
Razno: 

• Predsjednik Vojmir Turak upoznao je nazočne da je prije sjednice  zatražio očitovanje  
direktora Autotroleja o učinjenome vezano uz dostavljen prijedlog ( 29.siječnja) - rješavanja trase 
autobusa koji povezuju Gornji Zamet s centrom grada i linije 2. Odgovor je dostavljen, s obzirom 
da vijeće nije zadovoljno odgovorom, donijelo je  
- Zaključak:  
Vijeće MO Zamet donosi jednoglasno odluku da se sazove Zbor grañana s ciljem  rješenja 
izmjene režima prometa autobusa te trase prometa linija autobusa koje povezuju Gornji 
Zamet  s centrom grada. Na sastanak pozvati direktora Autotroleja sa suradnicima  i stručne 
službe OGU za komunalni sustav.    
 

• VMO Zamet daje pozitivno mišljenje OIP"Kantrida" za korištenje prostorija 13. ožujka  
za održavanje skupštine udruge. 
 
  
 
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 
                                                          


