
 

  

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

 
KLASA:  026-02/17-34/3 
URBROJ:  2170/01-09-11-17-2 
Rijeka,  28. 0žujka 2017. 
 

ZAPISNIK 
SA 27. SJEDNICE VMO 

 
27. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 28. ožujka  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 
- Nikica Lenac, član VMO  
- 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:  
 
  Zapisnik sa 26. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED 

1. Suglasnost za odobrenje financiranja izrade glavnog projekta (dodatnih sredstava) iz 
stavke sredstava prioriteta uređenja dječjeg igrališta u Ul. Mirka Jengića  5 

2. Komunalna problematika 
3. Razno 

 
Dnevni red je  jednoglasno usvojen.  
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača  upoznao je nazočne da je potrebno dati dodatnu suglasnost za 
odobrenje financiranja izrade glavnog projekta iz stavke sredstava prioriteta uređenja dječjeg 
igrališta u Ul. Mirka Jengića 5, koju je zatražila Lucija Bagić iz Direkcija zajedničke komunalne 
djelatnosti s obzirom da je došlo do izmjena - povećanja iznosa za izradu glavnog projekta. 
Rasprave nije bilo, 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 7.250,00 kn  s 
PDV-om. 
 
AD 2   
Vezano uz Komunalnu problematiku izneseno je slijeće: 
 
2/1 Vezano uz povećanje broja vožnji na autobusnoj liniji 2A (temeljem zahtjeva građana i 
dostavljene peticije), Očitovao se OGU za komunalni sustav te KD Autotrolej. U dopisu Autotroleja  
su navedeni parametri iz kojih potreba za povećanje broja vožnji 4 nova polaska subotom, 7 
nedjeljom  iziskuje povećanje kilometara i subvencije. No prijedlog će se razmotriti, treba sačekati 
odluku Skupštine KD Autotroleja, o čemu će građani biti izvješteni. Predsjednik je o tome i osobno 



 

  

razgovarao s direktorom Marinom Rajčićem.   
 
2/2  U pogledu problema  i prometa u Ulici Bože Vidasa, očitovali su se MUP – načelnik Postaje 
prometne policije, vezano uz zamolbu za postavljanje kamere za nadzor prometa u navedenoj 
ulici. Postavljanje kamere nije planirano, predlaže mogućnost smirivanja prometa zakonskom i 
tehničkom regulacijom i reorganizacijom cestovne mreže na način koji bi prisilio vozače na 
smanjenje brzine.  
Očitovalo se prometno redarstvo i OGU za komunalni sustav. U dopisu navode da sve službe 
trebaju djelovati na povećanju svijesti o poštivanju prometnih pravila i zakona u cilju zaštite života i 
smanjenja nesreća. Treba provoditi i neprestanu edukaciju i osvještavanje naših sugrađana.   
Rasprave nije bilo s obzirom da je VMO kontinuirano dostavljalo informaciju nadležnim službama o 
problemu prometa u Ulici Bože Vidasa.  
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet je primilo  na znanje informaciju. 
 
2/3 OGU za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i gradnje dostavila je odobrenje Rijeka 
prometu za izmještanje podizno-spustnih stupića (pilomata) s pozicije kod Zametske tržnice na 
lokaciju kod OŠ Zamet u Ulici Bože Vidasa, umjesto dvoredne ograde. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju. 
 
2/4  Gospođa Alisa Šimić, Bože Vidasa 11, dostavila je zamolbu za izgradnju invalidske rampe u 
Ulici Bože Vidasa. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet je podržalo zamolbu - zahtjev za otklanjanje barijere koju je uputila 
gospođa Šimić, stoga će istu dostaviti nadležnim službama Grada na razmatranje i rješavanje. 
 
2/5 gospođa Marijana Cink Nećak, Petra Jurčića 23, dostavila je zamolbu – prijedlog za 
postavljanje stupića na nogostup radi sprečavanja parkiranja vozila i sigurnijeg prelaska ceste. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet je podržalo zamolbu - prijedlog za postavljanje zaštitnih stupića u 
Ulici Petra Jurčića kod kbr. 23 te dostaviti nadležnim službama Grada i Rijeka prometa na 
razmatranje i rješavanje. 
 
 
AD 3 Razno: 
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača 
-  je najavio da će se u travnju od 3. do 21. zaprimati prijedlozi malih komunalnih zahvata za 2018.  
-  je izvijestio da je koncem travnja planirana izložba fotografija gospođe Olge. 
-  dežurstvo predsjednika za građane biti  će 30. ožujka. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informacije. 
 
 
 

 
Sjednica je završila u  20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
                      
Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                                Ivica Prtenjača 
 

 
 

 
 


