
 1/2

                                                                        
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-34/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  5. 03. 2010. 
                                  

   
ZAPISNIK 

SA  46. SJEDNICE VMO  
 

46. sjednica VMO Zamet, održana je u petak 5. ožujka 2010. godine  s početkom u 15,30 u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Bože Vidasa bb, Rijeka, a sazvao ju je telefonski, predsjednik VMO.   

Nazočni: 
- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Božidar Hrvatin 
- Davor Jović,  član Vijeća 
- Milan Jurić,  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: 
- Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio  slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Trasa i vozni red linije 3A 
2. Razno  
 

Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
 
AD 1 

• Predsjednik Vijeća Vojmir Turak  i Marijan Perica izvijestili su prisutne da su  danas 5. 
 ožujka 2010. (petak) prisustvovali sastanku u KD Autotrolej. Tema razgovora bila je trasa i vozni 
red linije 3A, te linije 3. Sastanku su nazočili iz Autotroleja direktor Željko Smojver, Nenad Mušić i 
Robert Mrvčić, doneseni su i sljedeći zaključci: 
-   Nova linija 3A zadržati će dio trase postojeće linije 3A u smjeru Ivana Zavidića i to u vremenima 
koji odgovaraju početku odnosno završetku nastave u OŠ Zamet. To znači da će današnji polazak 
u 7,10 iz Bezjaka ići do kružnog toka ispod nove dvorane, iskrcavati putnike i nastaviti dalje prema 
centru grada. Povratak koji danas kreće u 13:20, kretati će po novom vremenu iz centra grada, 
skretati prema dvorani, ukrcati putnike, okrenuti se i nastaviti kretanje prema Bezjacima. Potrebno 
je ispitati prometno-tehničke karakteristike okretišta (kružnog toka) ispod dvorane. 
-  Linija 3A mijenja trasu, te će prometovati od Bezjaka do centra grada, do terminala Jelačićev trg. 
-  U suradnji sa MO Zamet, temeljem brojanja putnika na liniji 17, sačiniti će se vozni red koji će 
zadovoljavati potrebe grañana, posebno u vršnim periodima 
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-   Budući da je linija 3A gradska linija u kretanju u/iz grada zaustavljati će se na svim autobusnim 
stajalištima. Samim time produžiti će se vrijeme putovanja. 
-   Usuglašeno je da linija 3 prometuje dosadašnjom trasom. 
Nazočnima je podijeljena  bilješka sa sastanka, koju je dostavio Autotrolej. 

• Mira Križman je izrazila nezadovoljstvo voznim redom  linije 2. Smatra da bez obzira 
 na uvjeravanja Autotroleja da je povećan broj vožnji,  dvojka je i dalje  pretrpana,  dolazi do 
zastoja navodeći kao razlog dužinu linije (Trsat-Srdoči), predugo se čeka nekada i po pola sata.  
 
Zaključak: 

• Vijeće Mjesnog odbora Zamet usvaja jednoglasnom odlukom prijedloge-zaključke 
koji su doneseni na sastanku održanom u Autotroleju. 

 

AD 2 
 Predsjednik Vijeća Vojmir Turak  rekao je: 
- da je u tijeku javni poziv grañanima za predlaganje prioriteta malih komunalnih zahvata koji traje  
do 15. ožujka. Nakon toga Vijeće će razmotriti prijedloge te ih dostaviti stručnim službama Grada 
na obradu a na osnovu toga na jesen će se izraditi redoslijed prioritetnih zahvata za 2011. godinu.  
-  do 15. travnja VMO donosit će odluke, nakon toga raspušta se Vijeće zbog raspisivanja izbora 
za vijeća MO te izdvajanje Gornjeg Zameta iz MO Zamet. 
-  13. ožujka održat će se skup i izložba izviñača u MO Zamet. 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 16,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  2 (dvije) stranice 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                                          


