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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-34/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  3. ožujka 2011. 
                                  

   
ZAPISNIK 

SA  9. SJEDNICE VMO  
 

9. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu 2. ožujka  2011. godine  s početkom u 17,30 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 razlog 
telefonskog sazivanja sjednice (korekcija autobusne linije 2A). 
 
Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnici sa 8. sjednice usvojen je jednoglasno. 
 

Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Prijedlog korekcije prometa autobusa linije  2A  KD Autotrolej  
2. Razno: informacije   

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
AD 1 

Stručne službe KD Autotrolej, zatražile su od Vijeća MO Zamet mišljenje na prijedlog korekcije 
prometa autobusa linije  2A. Održan je i sastanak u prostorijama MO kojem su osim gospodina 
Roberta Mrvčića i Kristine Prijić iz Autotroleja,  prisustvovali i članovi Vijeća Dragan Hinić i Boris 
Scutari, rekao je predsjednik Vijeća Vojmir Turak. U nastavku je obrazložio korekciju          
linije 2A. U raspravi su članovi vijeća konstatirali da će dio grañana biti nezadovoljno ovakvom 
promjenom. Vijeće smatra korekciju opravdanom, te je donesen jednoglasno sljedeći  
 
ZAKLJUČAK: 
Vijeće MO Zamet daje pozitivno mišljenje na prijedlog KD Autotrolej  da linija 2A od 
ponedjeljka 14. ožujka 2011. godine, u prometovanje krene novom trasom, tzv. južnim 
koridorom. Razlog korekcije trase smatra opravdanim:  

• jer će linija 2A biti znatno iskorištenija na južnom koridoru (Krnjevo, Zvonimirova....), 
nego što je sada na sjevernom koridoru (Nova cesta, Čandekova, Vukovarska.....).  



 2/2

• ova bi linija trebala znatno rasteretiti liniju 2, a korisnicima će biti dostupniji 
Autobusni i željeznički kolodvor te brojni sadržaji u centru grada. 

• što se tiče voznog reda u budućnosti treba razmišljati o korekciji tj. povećanju broja 
vožnji 

 

AD 2 
 

Razne informacije: 
• Rijekapromet d.d. i OGU za komunalni sustav, Direkcije plana razvoja i gradnje su izvjestili 

da će radi zaštite pješaka i sprečavanja parkiranja vozila na južni nogostup, postaviti 
stupiće u Ulici Bože Vidasa  nasuprot tržnice i marketa, temeljem prijedloga  Vijeća MO.  

• Predsjednik VMO je izvjestio da je OŠ Zamet dostavila nadležnim isntitucijama (Hrvatskim 
cestama, Rrijekaprometu i dr.) zamolbu s ciljem poduzimanja aktivnosti, radi sigurnosti 
učenika u prometu. 

• Dogovoreno je da će Pododbor za komunalnu problematiku (predsjednik Milan Jurić) do 
15. travnja napraviti izvješće o realiziranim komunalnim zahvatima po prioritetima iz 2010. 
godine, s obzirom da će se početkom travnja zaprimati novi prijedlozi Prioriteta za 2012. 
godinu, a na temelju javnog poziva grañanima grada Rijeke.  

• Boris Scutari je predložio da se ispita mogućnost postavljanja nekoliko koševa za smeće 
na trgu ispred Centra Zamet, jer postojeći ne zadovoljavaju potrebe. 

• Tajnica je izvjestila da Odlukom o uredovnim danima upravnih tijela Grada Rijeke ukida se 
rad tajnika MO srijedom popodne. 

 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije.  

 
• Gordan Kauzlarić, kao član Odbora za mjesnu samoupravu izvjestio je, da je Odbor 

razmatrao mogućnost imenovanja trga ispred Centra Zamet te da li je Vijeće MO 
razmatralo prijedlog naziva trga. Napomenuo je da prijedloge imenovanja mogu dostavljati 
udruge, društva, grupe grañana kao i mjesni odbor.   
U raspravi se Milan Jurić prisjetio prijedloga Vijeća da se naziv trga ne veže uz ime npr. 
zaslužnog sportaša i slično. 

Zaključak: Vijeće MO Zamet će u narednom razdoblju raspravljati o prijedlogu  naziva 
trga Centra Zamet. Prije rasprave provest će se prethodna konzultacija sa sportskim 
subjekatima područja Zamet.  
 
 
  

Sjednica je završila u 18,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  2 (dvije) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                                   


