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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-34/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  21. siječnja 2011. 
                                  

   
ZAPISNIK 

SA  7. SJEDNICE VMO  
 

7. sjednica VMO Zamet, održana je u četvrtak 20. siječnja  2011. godine  s početkom u 17,00 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: 
-  
Sjednici nisu bili nazočni: 
 
Sjednicu je otvorio predsjenik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne, te obrazložio da je zbog 
izvnenadnih obaveza sjednica odgoñena na jedan dan. 
 
Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnici sa 5. i 6. sjednice usvojeni su jednoglasno. 
 

Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Izvješće o radu VMO Zamet za 2010. 
2. Donošenje financijskog plana za 2011. 
3. Informacija sa sastanka u  KD "Autotrolej" 
4. Razno: informacije i zamolbe grañana  

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća Vojmir Turak je u uvodu istakao da je Izvješće o radu vijeća MO izrañeno 
prema uputama Odjela za gradsku samoupravu i upravu o načinu izrade. Izvješće Vijeće je u 
skladu s člankom 86. Statuta Grada Rijeke, a sadrži ostvarene aktivnosti vijeća iz usvojenih 
programa i financijskog plana rada, za razdoblje od 01.01. do 31.12.2010. godine. Nakon kraće 
rasprave donesen je jednoglasno sljedeći 
 
 Zaključak: 

Vijeće MO Zamet usvaja 
- Izvješće o radu za 2011. godinu s  financijskim izvješćem 
- Pregled stanja oštećenja komunalnih objekata te komunalnog nereda za 2011. g. 
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- Pregled korištenja prostora mjesne samouprave za 2011. g. 

 
 
AD 2 

Predsjednik Vijeća je podsijetio da je obaveza Vijeća MO da napravi Finacijski plan za 2011. 
godinu, na temelju usvojenih programskih aktivnostima vijeća koje se finaciraju ili sufinaciraju iz 
Proračuna Grada. To su programi OGU za sport, OGU za kulturu, OGU za poduzetništvo i 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu (tiskanje biltena, Dan MO, kreativne radionice, ususret 
blagdanima). Primjedbi nije bilo te je donesen jednoglasno sljedeći: 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet donosi Finacijski plan za 2011. godinu.  
  

AD 3 

Vojmir Turak, predsjednik Vijeća izvjestio je da je zajedno s predsjenikom VMO Gornji Zamet 
prisustvovao sastanku u KD "Autotrolej" vezano za povećanje broja vožnji autobusa linije  3A i 
2. Dogovoreno je da će se na liniji 3A, uvesti još jedan autobus u jutarnjim satima namjenjen 
učenicima OŠ Zamet (polazak iz Bezjaka u 7,30). Što se tiče linije 2 nastojat će izvršiti 
korekcije tijekom godine. 
U raspravi je rečeno da nikome nije jasno razlog izmjene trase prometa autobusa linije 2, da se 
nije vodilo računa o dužini trase, da je smanjen broj vožnji, s obzirom da su stanovnici dijela 
Zameta do izmjene i korekcije voznog reda koristili autobusne linije 3a za Srdoče i linije 2 čije 
je okretište bilo na Diračju.  Svi su se složili da u ovom trenutku nije moguće sve prijedloge 
uvažiti pa je donesen  jednoglasno sljedeći:  
 
Zaključak:  
• Vijeće MO podržava sve prijedloge KD "Aautotrolej" kojima uvodi  dodatne vožnje 

linije 3A (u 7,30 iz Bezjaka) 
• Vijeće predlaže da se uvedu dodatne vožnje u "špicama" na autobusnoj liniji 2 od 

Diračja do centra grada i u povratku   
• Zaključak dostaviti OGU za komunalni sustav i KD Autotrolej 
 

AD 4  
 
Zamolbe : 

• Razmatrana je zamolba kluba navijača "Armada–Rijeka" za davanje mišljenja o oslikavanju 
zida u Ulici Bože Vidasa bb, iza Centra Zamet s motivima Grada Rijeke, Nogometnog 
kluba i navijačke skupine Armada.  

 
Zaključak: Vijeće MO Zamet daje pozitivno mišljenje na prijedlog oslikavanja zida u  
           Ulici Bože Vidasa bb. Takoñer smatra da je potrebno zatražiti mišljenje OŠ Zamet, za 
           oslikavanje zida  s obzirom da se isti  nalazi u neposrednoj blizini. 
 

• Zamolba Tomislava Mlačića u ime stanara zgrade Petra Jurčića kbr. 21 i 23 za ureñenje 
prilazne površine zgradi i postavljanje rukohvata 

Zaključak: Vijeće MO Zamet podržava zahtjev te će ga uputiti OGU za komunalni sustav na 
           rješavanje  
 
Informacije: 

• Ivica Prtenjača (Pododbor za zdravstvo i socijalnu skrb) izvijestio je o održanim 
aktivnostima: mjerenje tlaka i razine šećera u krvi (13 siječnja) te predavanje dr. Jadranka 
Jelića o kardiovaskularnim oboljenjima (19. siječnja).  

     
• predsjednik je izvijestio o pozivu  vijeća MO Gornji Zamet na otvorenje prostorija za rad 

Vijeća.    
 

• Zaključak: Dogovoreno je da  ove godine svakako treba uložiti napor i do Dana MO 
tiskati informativni list MO, jer grañani Zameta to očekuju.  
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• Zaključak: Dostaviti OGU za komunalni sustav i Rijekaprometu ponovno zamolbu za 

rješavanje prometne problematike raskrižja kod Baptističke crkve, te dodatne 
signalizacije  u ul. Vladivoja i Milivoja Lenca  

 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  3 (tri) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                                         


