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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-34/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  24.03.2010. 
                                  

   
ZAPISNIK 

SA  47. SJEDNICE VMO  
 

47. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 23. ožujka 2010. godine  s početkom u 18,00 u 
prostorijama MO Zamet, u Ulici Bože Vidasa bb, Rijeka.     

Nazočni: 
- Dragan Hinić, 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: 
- Božidar Hrvatin, član Vijeća 
- Davor Jović,  član Vijeća 
 
Usvajanje zapisnika sa 45 . i 46.  sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnici sa 45. i 46. sjednice usvojeni su jednoglasnom odlukom. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prioriteti malih komunalnih zahvata za 2011. godinu 
2. Prijedlog  o rasporeñivanju preostalih sredstava za prioritet iz 2009. godine 
3. Osvrt na izmjenu trase i voznog reda autobusa KD Autotrolej 
4. Programske aktivnosti Vijeća do 15. travnja 2010. godine 
5. Osvrt sa sastanaka za obilježavanje Dana Svetog Vida 
6. Davanje mišljenja o produljenju radnog vremena ugostiteljskim objektima 
7. Ukidanje pedijatrijske ambulante 
8. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
 
AD 1 

• Predsjednik Vijeća Vojmir Turak je u uvodu rekao da je i ove godine temeljem javnog 
 poziva grañanima prispjelo različitih  zahtjeva za komunalno ureñenje i opremanje područja. 

• Vijeće mjesnog odbora nije raspravljalo o prijedlozima već su isti nanizani u listu 
 prijedloga koja će se uz podneske grañana dostaviti stručnim službama Grada na razmatranje i 
obradu. Listu prijedloga čine i prijedlozi iz 2009. godine a neće biti realizirani u ovoj godini.  
Na temelju obrañenih prijedloga, Vijeće će na jesen donijeti redoslijed  prioriteta malih komunalnih 
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zahvata za 2011. godinu u okviru sredstava namijenjenih za realizaciju prioriteta.  
 Zaključak: 

• Vijeće Mjesnog odbora Zamet usvaja jednoglasnom odlukom prijedloge malih 
komunalnih zahvata za 2011. godinu. Lista prijedloga zahvata nalazi se u privitku 
ovog zapisnika i čini njegov  sastavni dio. 

 

 

AD 2 
Predsjednik je izvijestio da je preostao dio sredstava po prioritetima iz 2009. godine,  u iznosu od 
107.507,44 kuna, te je stoga Rijeka promet zatražio da Vijeće dostavi dodatnu lokaciju koju je 
moguće realizirati u okviru navedenog iznosa. 
 
Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet donosi jednoglasnom odlukom prijedlog realizacije preostalih 
sredstava u iznosu od 107.507,44 kune (s PDV) na sljedećoj lokaciji: 
-   Sanacija  nogostupa  i parkirališta u Ulici Bogumira Ćikovića Marčeva  
 
 
AD 3 

Predsjednik je dao osvrt vezano uz  izmjenu trase i voznog reda autobusa KD Autotrolej, te istakao 
da je u petak 18. ožujka prisustvovao sastanku u KD Autotrolej gdje je usaglašena trasa  i vozni 
red prometa autobusa linije 3A.   
 
Zaključak: 
Vijeće MO Zamet prima na znanje pripčenje. 
 
 
AD 4  

 S programskim  aktivnostima Vijeća do 15. travnja 2010. godine nazočen je upoznao predsjednik 
Vojmir Turak, a to su da će raspisati izbori za članove Vijeća MO, a do tada bi trebalo održati 
sjednicu Vijeća, pripremiti aktivnosti obilježavanja Dana MO i ostale aktivnosti prema  usvojenim 
programima  do polovice lipnja 2010. (zbog  vremenskog ograničenja i procedure oko 
konstituiranja novog Vijeća). 
 
Zaključak: 

- Vijeće prima na znanje sva priopčenja 
- Dogovoreno je da će se zadnja sjednica Vijeća u ovom sastavu,  održati najkasnije 

do 8. travnja. 
 
 
AD 5  
Osvrt sa sastanaka za obilježavanje Dana Svetog Vida, dao je Boris Scutari koji je prisustvovao 
sastanku koordinatora sportskih aktivnosti. Izdvjestio je da će se održati takmičenja izmeñu MO u 
tri discipline: boćanju, kartanju i potezanju konopa i to najvjerojatnije na terenima "SD "Zamet"  
 
Zaključak: 
-  Vijeće  MO prima na znanje priopčenje 
- Dogovoreno je da će MO Zamet zastupati ekipe u kartanju i boćanju (prošlogodišnji 
bobjednici  turnira  povodom Dana MO Zamet)  
 
 
AD 6 
Vijeće je raspravljalo o davanje mišljenja o produljenju radnog vremena caffe baru "Galaxie" , koji 
se nalazi u sklopu Centra Zamet te je donijelo sljedeći 
 
- Zaključak:  

• Vijeće MO Zamet donosi jednoglasno pozitivno mišljenje o produljenju radnog 
vremena ( do 02,00 sata) caffe baru "Galaxie", pod uvjetom da će predmetni 
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ugostitelj poštivati javni red i mir, te da će se pridržavati  odluke o razini buke. 
• Vijeće smatra da u buduće nije potrebno donositi ovakva mišljenja s obzirom da je 

rad ugostiteljskih objekata reguliran Zakonom i odlukama o radu ugostiteljskih 
objekata.  

 
 
AD 7 
Vijeće MO Zamet raspravljalo  je vezano uz primjedbe grañana o ukidanju pedijatrijske ambulante 
na Zametu, te je donijelo sljedeći  
 
Zaključak: 
VMO Zamet traži od Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, očitovanje u pogledu 
informacije o ukidanju jedne pedijatrijske ambulante na Zametu, zbog kvalitetne i točne 
informiranosti grañana zapadnog dijela Grada.  
  
 
AD 8 
Razno: 

- Predsjednik Vojmir Turak rekao je da je Odjel gradske uprave za komunalni sustav zatražio 
od HTT, Energa, Vodovoda i Kanalizacije da izvijeste mjesne odbore Grada  o radovima 
koji se odvijaju na terenu. 

- Marijan Perica je izvijestio da je  na kolegiju Gradonačelnika na dnevnom redu Osnivanje 
MO Gornji Zamet i izdvajanje iz MO Zamet, a sjedište MO biti će u Dražičkoj 4 – MO Grbci 
dok se ne nañe adekvatan prostor na Gornjem Zametu,  a za rad Vijeća. 

- Milan Jurić je izvijestio da će se u subotu s početkom u 17,00 sati u dvorani ŠD "Zamet", 
održati prigodni program za djecu  povodom nadolazećeg "Uskrsa"  

  
 

 
 
 
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 
                                                          


