
 

  

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

 
KLASA:  026-02/17-34/4 
URBROJ:  2170/01-09-11-17-2 
Rijeka,  27. travnja 2017. 
 

ZAPISNIK 
SA 28. SJEDNICE VMO 

 
28. sjednica VMO Zamet, održana je u četvrtak 27. travnja  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  

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

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

Sjednici nisu bili nazočni:  
- Astrid Massari, član Vijeća  
 
  Zapisnik sa 27. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED 

1. Prijedlozi Prioriteta za 2018. g. 
2. Ostatak sredstava po prioritetima za 2016. iz nadležnosti Rijeka prometa 
3. Komunalna problematika  
4. Dani Svetog Vida - najava 
5. Razno 

 
Dnevni red je  jednoglasno usvojen.  
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača  upoznao je nazočne da je Komunalna komisija u sastavu Dino 
Jardas i Astrid Massari i on razmotrila dospjele prijedloge građana, ovlaštenih predstavnika 
suvlasnika stanara  vezano predlaganje prioriteta malih komunalnih zahvata za 2018. godinu. 
Zahtjevi su zaprimani temeljem javnog poziva građanima a zaprimali su se od 3. do 21. travnja 
2017., a prispjelo oko 40 novih prijedloga. 
 
Dio prijedloga odnosi se na prijave oštećenja komunalne infrastrukture ili komunalnog nereda, pa 
su kao takvi dostavljeni nadležnim komunalnim službama na razmatranje i rješavanje.  
Bilo je i prijedloga koji spadaju u razvojne projekte Grada Rijeke, te prijedloga koji nisu na području 
Zameta ili prometovanje autobusa linije 2A i sl.  
 
Predsjednik je istaknuo da je Komisija sastavila tablicu svih prijedloga zahvata za područje Zameta 
bez obzira na upute Odjela za komunalni sustav u pogledu predlaganja prioriteta za 2018. godinu. 
Svi prijedlozi zahvata dostavit će se stručnim službama Grada na daljnju obradu prema vrstama 
zahvata (utvrđivanje stanja, prostorni i urbanistički uvjeti i vlasništvo zemljišta, planirana sredstva 
za realizaciju zahvata i sl.) Temeljem toga, na jesen će Vijeće donijeti listu prijedloga zahvata za 
realizaciju u 2018. godini, sukladno raspoloživim sredstvima.  
 



 

  

Uslijedila je kraća rasprava te je jednoglasno donesena sljedeća  
  
ODLUKA: 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prihvaća listu prijedloga komunalnih zahvata za 2018. godinu, koju 
će dostaviti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav na obradu i nalazi se u prilogu ovog 
zapisnika. 
 
AD 2   
Predsjednik VMO je izvijestio da je TD Rijeka promet dostavio izvješće o raspoređivanju preostalih 
sredstava za prioritete u 2016. godini u iznosu od 9.167,33 kn s PDV-om. Komunalna komisija je 
dala prijedlog te je jednoglasno donesena sljedeća  
 
ODLUKA: 
Vijeće MO Zamet predlaže da se preostala sredstava iz 2016.,u iznos u od 9.167,33 kn  s PDV-om 
utroše kao dopuna radova sanacije u Ulici Ante Pilepića sjeverozapadno.    
 
AD 3 
Vezano uz Komunalnu problematiku izneseno je slijeće: 
 
3/1 Vezano uz zahtjev za povećanje broja vožnji na autobusnoj liniji 2A, predsjednik VMO Ivica 
Prtenjača je istakao da je direktor KD Autotroleja  rekao da se  čeka odluka Skupštine društva. 
 
3/2  U pogledu prometa u Ulici Bože Vidasa kod kbr 5 postavit će se LED katadiopteri na pješački 
prijelaz, orezat će se grane i poboljšati rasvjeta,  a prema rješenju Odjela za komunalni sustav. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet je primilo  na znanje informaciju. 
 
AD 4 
 
Predsjednik je vezano uz obilježavanje Dana Svetog Vida izvijestio da se i ove godine održavaju 
sportski susreti mjesnih odbora Rijeke.  
Boris Scutari kao koordinator za sportske aktivnosti VMO Zamet,  izvijestio je da će se sportski 
susreti održati na 3. lipnja na terenima Sportskog društva Zamet. MO Zamet predstavljat će ekipe 
u boćanju i kartanju. KUP Delta turnir u malom nogometu nije planiran. 

 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju 
 
AD 5 Razno: 
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača 
5/1 je najavio da  29. svibnja započinje planirana  programska aktivnost VMO  „Proljeće na 
Zametu“. Za sad je definirano da će se 29. održati izložba radova polaznica tečaja „Korak po 
korak“ Matice umirovljenika Rijeka. U pogledu sportskih aktivnosti: boćanje i kartanje Boris Scutari 
i Vojmir Turak se zadužuju da dogovore, te potvrđivanje termina  održavanja natjecanja  u 
narednom mjesecu, ali najkasnije do 15. lipnja.   
 
5/2  je izvijestio da VMo Zamet nema dodatnih prijedloga programa iz oblasti kulture u 2017. godini   
 
5/3   dežurstvo predsjednika za građane biti  će 2. svibnja 2017. 
 
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 
 
 



 

  

Red. Br. Prijedloga prioriteta sa lokacijom (za obradu) 
Površina 
količina 

Napomene / 
prilozi 

      

1 
Nastavak uređenja okoliša (sjeverni dio) u Ulici braće Bačić 
kod kućnog broja 27   

Zahtijevi iz 
ranijih godina 

2 
Uređenje dječjeg igrališta u Ulici braće Mohorić sjeveroistočno 
od kućnog broja 4   

zahtijev iz ranijih 
godina 

3 
Opremanje dječjeg igrališta u Ulici braće Mohorić 
sjeveroistočno od kućnog broja 4   

zahtijev iz ranijih 
godina 

4 Sanacija površine  ispred zgrade Bože Vidasa 17 (asfaltiranje) 
  

Zahtijevi iz 
ranijih godina 

5 Sanacija prilaza prema zgradi u Ul.braće Bačić 25 
  

Zahtijevi iz 
ranijih godina 

6 Sanacija pristupne ceste na glavnu u Ul. Ante Pilepića 11 
  

Zahtijevi iz 
ranijih godina 

7 
Sanacija asfalta u Ulici braće Monjac od kućnog broja 1 do 
kbr.11   

Zahtijevi iz 
ranijih godina 

8 
Sanacija asfalta u Ul. Ivana Lenca od kbr. 28  (istočno) do 
Ulice braće Fućaka   

Zahtijevi iz 
ranijih godina 

9 
Sanacija prilaznih stepenica i uređenje površine oko zgrade u 
Ul. Marijana Stepčića 4   

Zahtijevi iz 
ranijih godina 

10 Sanacija površine  i parkirališta ispred zgrade Bože Vidasa 15  
  

Zahtijevi iz 
ranijih godina 

11 
Građevinsko uređenje u Ul. Marijana Vičića 8 

  
Zahtijevi iz 
ranijih godina 

12 
Holtikulturno uređenje u Ul. Marijana Vičića 8 

  
Zahtijevi iz 
ranijih godina 

13 

Sanacija igrališta za košarku  Ul. Ivana Lenca  kbr 28 kod 
pruge    

Zahtijevi iz 
ranijih godina 

14 
Saniranje prilazne staze oko zgrade u Ul.braće Mohorića 4 

  
Zahtijevi iz 
ranijih godina 

15 
Holtikulturno uređenje oko zgrade u Ul. Marijana Stepčića 34 

  
Zahtijevi iz 
ranijih godina 

16 

Uređenje zelenih površina oko CPO Zamet u Ul. Bože Vidasa 
12   

Zahtijevi iz 
ranijih godina 

17 Uređenje prilaznog puta prema zgradi Ul.Bože Vidasa 23 
  

Zahtijevi iz 
ranijih godina 

18 

Postava stola za stolni tenis ispod stabla sjeveroistočno od 
zgrade u Ul.Ludvetov breg 18   

Zahtijevi iz 
ranijih godina 

19 

Sanacija asfalta raskrižja Milutina Bataje-Mirka Jengića- Bože 
Vidasa   

Zahtijevi iz 
ranijih godina 

20 
Uređenje površine namjenjene psima na lokaciji Ćirila 
Kosovela i Ivana Lupisa dogovor s  MO Sveti Nikola   

prijedlog 
urbanista  -  

21 
Sanacija asfalta u Ul.Petra Jurčića od kbr.5 do 23 

  
prijedlog iz 
ranijih godina 

22 
Sanacija asfalta u Ul. Braće Fućak kbr.2 do kbr.25 

  
prijedlog  iz 
ranijih godina 

23 

Sanacija asfalta u Ul. Bože Vidasa od kbr.26 do Ul. Ivana 
Zavidića kbr.1   

prijedlog  iz 
ranijih godina 

24 

Sanacija nogostupa u Ul. Petra Jurčića sjeverno i južno od 
kbr. 15 do kbr.24   

prijedlog  iz 
ranijih godina 

25 

Sanacija nogostupa u Ul. Ivana Ćikovića Beloga od kbr. 1 do 
kbr.3   

prijedlog  iz 
ranijih godina 

26 

Autobusnu liniju 2A poboljšati u broju polazaka i dolazaka u 
ljetnom razdoblju   

prijedlog  iz 
ranijih godina 

27 
Uvesti novo stajališta kod TC Kaufland 

  
prijedlog  iz 
ranijih godina 

28 Uređenje- sanacija ulaza u Zametsku špilju   prijedlog  iz 



 

  

ranijih godina 

29 

Postavljanje zaštitnih stupića radi sprečavanja parkiranja 
vozila na nogostup u Ul.Petra Jurčića kod kbr.23 

  zahtjev i slike 

30 

Hortikulturnouređenje u UL.Ludvetov breg 22 (zapadna 
strana)   zahtjev i slike 

31 

Sanacija stepeništa  koja vode prema parkiralištu sjeverno i 
južno prema parku za djecu u Ul. Ludbetov breg 22 

  zahtjev i slike 

32 Sanacija zaštitne ograde u Ul. Braće Cetine 15   zahtjev  

33 Sanacija prilaznog puta u Ul. Ante Pilepića 16   zahtjev i slika 

34 Sanacija zelene površine u UL. Mirka Jengića 9   zahtjev 

35 Uređenje dva parkirna mjesta UL.Mirka Jengića 9   zahtjev 

36 
Proširenje platoa za kontejnere u Ul.braće Cetine 5A 

  zahtjev 

37 Sanacija stola za stolni tenis u Ul. Braće Bačić 33   zahtjev 

38 Postava klupe za odmor u Ul. Braće Cetine 5A   zahtjev 

39 Sanacija potpornog zida u Ul. Baredice 6   zahtjev 

40 Riješavanje oborinskih voda u Ul. Baredice 6   zahtjev 

41 Dopuna zemlje i sijanje trave u Ul. Baredice 6   zahtjev 

42 

Postava zaštitne ograde na južnoj strani zgrade u Ul. Baredice 
6   zahtjev 

43 
Hortikulturno uređenje sjeverne strane u Ul. Becićeva 5 

  zahtjev 

44 Uređenje javnog puta u Ul. Becićeva 5   zahtjev 

45 
Uređenje uskog pojasa uz asfalt u Ull. Bože Vidasa 42 

  zahtjev i slika 

46 Postava ograde u Ul. Bože Vidasa 42   zahtjev i slika 

47 Sanacija asfalta u Trsteničkoj ulici   zahtjev i slika 

48 
Uređenje zelene površine u Ul. Becićeva 3 južna strana 

  zahtjev 

49 

Uređenje sigurnijeg prometa na raskrižju Ul. Ante Mandića i 
Vladivoje i Milivoje Lenca   zahtjev 

50 Označavanje  parkirnih mjesta u Ul.Becićeva 2   zahtjev 

51 

Postava zaštitne ograde na dječijem igralištu u Ul. Braće 
Cetina 2 i 4   zahtjev 

52 

Izgradnja prilaza dječjem igralištu za invalide i kolica u Ul. 
Braće Cetine 2 i 4   zahtjev 

53 
Uređenje parkirališta u Ul. Braće Bačić kod kbr.28 

  zahtjev 

54 Ličenje ograde u UL. Braće Bačić 28   zahtjev 

55 Dopuna zemlje na površini u Ul. Braće Bačić 28   zahtjev 

56 

Uređenje dodatnih parkirnih mjesta u Ul. Petra Jurčića kod 
kbr. 4 prenamjenom prostora 

 
zahtjev 

57 
Uređenje prilaza invalidima do marketa u Ul. Bože Vidasa 14 

  zahtjev 

58 

Ugradnja led katadioptera na pješačkom prijelazu u Ul. Ivana 
Ćikovića  Beloga kod 8B   prijedlog VMO 

59 

Ugradnja led katadioptera na pješačkom prijelazu u Ul. Diračje 
(ex.okretište linije 2)   prijedlog VMO 

60 
Ugradnja led katadioptera u Ul. Zametska kod kbr. 59  

  prijedlog VMO 

61 
Ugradnja led katadioptera u Ul. Ivana Ćikovića Beloga 20 

  prijedlog VMO 

62 

Ugradnja led katadioptera u Ul. Bože Vidasa kod kbr. 7 prema 
tržnici   prijedlog VMO 

63 

Proširenje javne rasvjete u Ul. Ivana Ćikovića Beloga kod 
kbr.20 -22   prijedlog VMO 



 

  

64 

Sanacija pješačke staze i nogostupa Ul. Ivana Ćikovića 
Beloga od kbr.28 prema Ul. Braće Bačić    prijedlog VMO 

65 

Postava spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima sa 
Zameta lokacija: uz  Trg riječkih olimpijaca ili na zelenu 
površinu rotora preko puta tržnice 

  prijedlog VMO  

66 Sanacija prilaznog puta u Ul. Ante Pilepića 17   zahtjev i slika 

67 

Izgradnja platoa za spremnike za smeće u Zametskoj kod kbr 
69 

 
Zahtjev i slika 

68 Ugradnja led katadioptera u Ul I. Ćikovića Belog 4   prijedlog VMO 

69 Proširenje javne rasvjete u Ul. P. Jurčića 13   zahtjev 

70 
Sanacija oborinske vode P. Jurčića od kbr 15 do 13  

  zahtjev 

 


