
 

  

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/17-34/2 
URBROJ:  2170/01-09-11-17-2 
Rijeka,  27. veljače 2017. 
 

ZAPISNIK 
SA 26. SJEDNICE VMO 

 
26. sjednica VMO Zamet, održana je u ponedjeljak 27. veljače  2017. godine,  s početkom u 18,00 
sati u prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Dino Jardas, član Vijeća  
- Milan Klobučar, član Vijeća 
- Astrid Massari, član Vijeća  

      - Ivica Prtenjača, predsjednik VMO 
      - Boris Scutari, zamjenik predsjednika Vijeća 

- Vojmir Turak, član Vijeća  
- Marija Cuculić, tajnica MO     
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
- Nikica Lenac, član VMO  
 
  Zapisnik sa 25. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED 

1. Izvješće o Fiskalnoj odgovornosti  za 2016. godinu 
2. Suglasnost za odobrenje financiranja izrade glavnog projekta iz stavke sredstava 

prioriteta uređenja dječjeg igrališta u Ul. Mirka Jengića  5 
3. Povećanje broja vožnji autobusne linije 2A – peticija građana 
4. Komunalna problematika 
5. Razno 

 
Dnevni red je  jednoglasno usvojen.  
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača dao je Izvješće o fiskalnoj odgovornosti  za 2016. godinu, te  
podsjetio da je Izvješće o radu Vijeća za 2016. godinu usvojeno na protekloj sjednici. Ponovio je i 
upute za financiranje programskih aktivnosti VMO koje je dostavio Odjel za gradsku samoupravu i 
upravu.  Rasprave nije bilo, te je jednoglasno donesena: 
 
ODLUKU: Vijeće MO Zamet usvaja  

 Izvješće o Fiskalnoj odgovornosti  za 2016. godinu 
 
 
AD 2  Suglasnost za odobrenje financiranja izrade glavnog projekta iz stavke sredstava prioriteta 
uređenja dječjeg igrališta u Ul. Mirka Jengića 5, zatražila je Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti -gospođa Lucija Bagić, s obzirom da je došlo do  promjena zakonske regulative i 
Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama pa propisuje da je za izgradnju dječjeg igrališta 
obaveza imati glavni projekt. Donesena je jednoglasno: 
  
ODLUKA: 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet daje suglasnost - odobrenje financiranja iz sredstava za prioritete, 



 

  

za izradu  glavnog projekta dječjeg igrališta u Ul. Mirka Jengića u iznosu od oko 5.000,00 kn + 
PDV. 
  
  
AD 3  
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača u uvodu je naveo da je dostavljena peticija građana iz Ulice 
Braće Cetina  vezano uz prometovanje linije autobusa 2A. Prilikom dežurstva nezadovoljni građani 
su najavili dostavu još jedne peticije vezano uz vozni red i prometovanje autobusne linije 2A. 
Odmah je kontaktirao nadležne službe KD Autotroleja i dogovorio sastanak sa stručnim službama, 
sve u cilju povećanja broja vožnji.  
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali svi nazočni članovi Vijeća te istakli da se već više 
godina građani žale na zapostavljenost zapadnog dijela Zameta u pogledu prometa autobusa linije 
2 A. Autobus ne vozi nedjeljom i blagdanima, subotom je reduciran broj vožnji, kao i tijekom ljetnih 
praznika odnosno kad u školama nema nastave. Nakon rasprave donesen je jednoglasno slijedeći: 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Zamet dostavit će prijedlog (uz peticiju građana) nadležnim službama KD Autotrolej i 
Odjelu za komunalni sustav na razmatranje i rješavanje. 
 
AD 4  Komunalna problematika: 
 
4/1 Predsjednik  je upoznao nazočne da  je organiziran obilazak MO Zamet sa predstavnicima 
stručnih službi Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, Direkcije za komunalno redarstvo i 
Rijeka prometa s ciljem utvrđivanje stanja te sanacija komunalnog nereda i oštećenja objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture prema vrstama (ceste, nogostupi, zelene i parkovne površine, 
igrališta, rasvjete i sl.)  
 
 Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju. 
 
4/2 Zahtjevi i zamolbe 

  ovlašteni predstavnik stanara gospođa Tea Mičić - Badurina traži zaštitu kontejnera za 
kućni otpad u Ulici Bože Vidasa 7  

 

 Gospođe Sandre Cikać Stjepić, Braće Fućak 5A (vrtić) traži postavljanje  prometnog znaka  
 

 ovlašteni predstavnik zgrade  gospođa Nataše Fanuko, Braće Cetina 2 traži u ime stanara  
uklanjanje stola i klupa na dječjem igralištu u navedenoj ulici s obzirom da na igralištu ima 
dovoljan broj klupa za odmor. 

 
 Zaključak: sve zamolbe i zahtjevi proslijeđeni su nadležnim službama na daljnje postupanje, 
stoga je Vijeće MO bez rasprave primilo na znanje sve informacije. 
 

 Vezano uz zahtjev Gorana Badurine, Plitvička 7 za izgradnju sanitarne kanalizacije Plitvička  
7, KD VIK  Rijeka  dostavio je odgovor:  
Uvjeti za priključenje objekta Plitvička 7 u Rijeci stvorit će se po izgradnji sanitarne kanalizacije 
koja je dio velikog i složenog projekta dogradnje nedostajuće vodno-komunalne infrastrukture na 
području aglomeracije Rijeka.  
Ovaj projekt planira se realizirati uz pomoć bespovratnih novčanih sredstava iz fondova Europske 
unije. Jedan je od najvećih projekata u vodno-komunalnom sektoru koji su trenutno u pripremi u 
državi po Planu provedbe vodno komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske. Njegova 
priprema je u završnoj fazi i očekujemo da će se tijekom ovog proljeća stvoriti uvjeti za njegovo 
aplicirati Europskoj komisiji.  Zbog svoje složenosti i sveobuhvatnosti projekt se planira realizirati u 
nekoliko faza u razdoblju od kraja 2017. do kraja 2023. 
Gradnja sanitarne kanalizacije u Plitvičkoj ulici za sada je predviđena u početnim fazama 
realizacije ovog projekta koji obuhvaća gradnju uređaja višeg stupnja pročišćavanja otpadnih voda, 
gradnju oko 217 km transportnih kanalizacijskih kolektora s 126 crpnih stanica te optimizacijom 
postojećeg sustava javne odvodnje te gradnju i rekonstrukciju oko 100 km vodovodne mreže. 
  



 

  

Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju. 
 

AD 5  Razno 
           Predsjednik je izvijestio: 
5/1 – da su 28. siječnja na Trgu riječkih olimpijaca dočekane Zametske maškare i zvončari, 
pripremljena je i okrepa. 
 
5/2  - da će sutra 28. veljače dežurati za građane u prostorijama MO. 
 
Zaključak: Vijeće MO bez rasprave prima na znanje sve informacije. 
 
 
 

 
Sjednica je završila u  20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
                      
Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                                Ivica Prtenjača 
 

 
 

 
 


