
 

  

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

 
KLASA:  026-02/16-34/7 
URBROJ:  2170/01-09-11-16-2 
Rijeka,  12. srpnja 2016. 
 

ZAPISNIK 
SA 20. SJEDNICE VMO 

 
20. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 12. srpnja  2016. godine,  s početkom u 18,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Dino Jardas, član Vijeća  
      - Ivica Prtenjača, predsjednik VMO 

- Boris Scutari, zamjenik predsjednika Vijeća 
- Vojmir Turak, član Vijeća  
- Marija Cuculić, tajnica MO     
 

Sjednici nisu bili nazočni:      
- Astrid Massari (Krizman), član Vijeća  
- Milan Klobučar, član Vijeća 
- Nikica Lenac, član VMO  
     
Zapisnik sa 19. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne,  te predložio  sljedeći 
 
DNEVNI RED 
 

1. Obavijest Rijeka prometa  
- održavanje kolnika DC304 (Rešetari-Krnjevo) 
- uređenje oborinskih voda u Ulici Čavalsko 18-20 

2. Komunalna problematika (zamolbe: Ana Silvestrić, A. Pilepića 16, Fućak Ines, M Jengića 9, 
Slavko Krizman,  prenamjena zemljišta k.č.1226/1 i 1270/12 ko Zamet i dr.) 

3. Informacija OGU za zdravstvo i socijalnu skrb – projekt Otklonimo barijere 
4. Informacija sa sastanka održanog 14. lipnja 2016. 
5. Zamolba SRD „JOG“, Milutina Bataje   
6. Razno  

 
Dnevni red je  jednoglasno usvojen. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača je izvijestio da je Rijeka promet dostavio obavijest 
-  da su od 27. lipnja 2016. započinju radovi na održavanju kolnika DC304 (Rešetari-Krnjevo) 
- da će se  tijekom ljetnih mjeseci urediti odvodnja  oborinskih voda u Ulici Čavalsko 18-20 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije.  
   
 
AD 2   

 
Vijeće je raspravljalo o zamolbama: gospođe Ane Silvestrić, Ante Pilepića 16 (uređenje prilaza 
zgradi), gospođe Ines Fućak, Mirka  Jengića 9 (raščišćavanje zelene zapuštene uz zgradu). O 
navedenoj zamolbi očitovala se g. Ivana Parac iz Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti i 



 

  

navela da se radi o površini koju nije moguće urediti kroz tekuće održavanje. 
Nazočni članovi vijeća su se složili da zamolba  Slavka Krizman vezana uz  prenamjena zemljišta 
iz poljoprivrednog u građevinsko k.č.1226/1 i 1270/12 ko Zamet, nije u nadležnosti rješavanja MO, 
već Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Donesen je 
jednoglasno sljedeći 
 
 
Zaključak  

 Zamolbe Ane Silvestrić i Ines Fućak razmatrat će se kroz prijedloge prioritetnog 

održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 

 Gospodina Slavka Krizmana uputiti da zamolbu o prenamjeni zemljišta dostavi 

Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na 

rješavanje i postupanje.  

AD 3  
          Predsjednik je izvijestio nazočne o projektu Otklonimo barijere, Odjela gradske uprave  za 
zdravstvo i socijalnu skrb. Prisutni su konstatirali  da su već ranije upoznati s projektom. 
 
Zaključak nije donesen 
            
          
AD 4 

   Predsjednik VMO Zamet je izvijestio nazočne da nije održan sastanak zakazan za 6. lipnja u 
 Rijeka plusu, vezano uz uvođenje naplate parkiranja u odvojku Ulice Bože Vidasa prema OŠ i oko 
tržnice.  Podnositeljima zahtjeva - korisnicima poslovnih prostora nije bio prihvatljiva lokacija 
održavanja sastanka, stoga  je ponovo zakazan i održan 14. lipnja 2016., u prostorijama MO.  
Ukratko je izvijestio da su na sastanku osim njega u ime VMO bila Astrid Krizman, predstavnici 
Rijeka plusa i Rijeka prometa i  podnositelji zahtjeva - korisnici poslovnih prostora Centra Zamet i 
tržnice Zamet.  Na sastanku je naglasio, da prijedlog naplate parkiranja nije predložilo Vijeća MO 
Zamet. Predstavnik  Igor Ausilio iz Rijeka prometa  je rekao da  iza svakog prometnog rješenja stoji 
stručna služba, a Mihajlo Mrvoš je rekao  da je Rijeka plus otvoren za svaki konstruktivan razgovor 
kako bi se pokušalo naći prihvatljivo rješenje. 

       Korisnici poslovnih prostora istakli su da im je promet opao, uvođenjem naplate parkiranja. 

Dali su različite prijedloge o naplati parkiranja kao što su: uvesti privremeno rješenje, 

obustavljanjem naplate parkinga; da se za prvi sat parkiranja ne naplaćuje; da se ljeti  ne 

naplaćuje parkiranje; da se vrši naplata parkiranja kad su događanja u dvorani Centra Zamet. 

       U nastavku je predsjednik VMO rekao da je sastavljena bilješka sa zaključcima koja je 

dostavljena Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Rijeka prometu i Rijeka plusu na 

razmatranje. Rijeka plus d.o.o. ima obavezu izvijesti korisnike poslovnih prostora o daljnjim 

aktivnostima, a očitovanje dostaviti i Vijeću MO Zamet na znanje. 

 
Zaključak:  
    Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju, a na narednim sjednicama razmatrat će  
mogućnost  iznalaženja sigurnijeg prometnog rješenja prilaza OŠ Zamet  s istočne strane.  
    Vijeće smatra da bi se sama OŠ Zamet trebala više angažirati oko rješavanja prometa oko 
škole u suradnji s Rijeka prometom i svim nadležnim  službama Grada.  
 
 
AD 5  
       Predsjednik VMO  i Boris Scutari zamjenik  predsjednika upoznali su nazočne sa zamolbom 
SRD „JOG Selo". I ove godine planirano je da se povodom Dana domovinske zahvalnosti 5. 
kolovoza, održi turnir u boćanju i kartanju, te da bi bilo poželjno da vijeće MO da svoj doprinos u 
realizaciji turnira na način da nabavi 12 medalja za najuspješnije. Donesen je jednoglasno sljedeći  
 
Zaključak: VMO Zamet podržava turnir te za nabavu medalja odobrava iznos do 300,00 kn iz 
sredstava za rad Vijeća, s pozicije ostalih nespomenutih rashoda.  
  



 

  

AD 6   Razno: Informacije 
6/1 Direkcija plana, razvoja i gradnje izdala je odobrenje Rijeka prometu za  ugradnju LED markera 
na pješačkom prijelazu u Ulici Bože Vidasa  kod kbr. 16. 
 
6/2  Rijeka sport je dostavio obavijest o mjerama sigurnosti tijekom odvijanja Evropskih sveučilišnih 
igara 2016. u Centru Zamet.  
 
6/3  Boris Scutari je zatražio da se Rijeka prometu dostavi zahtjev o postavljanju  rešetke za 
oborinsku vodu na novo asfaltiranom južnom dijelu Ulice Avelina Turka 
 
6/4  Boris Scutari rekao je da je u Ulici Milutina Bataje kod kbr. 1 zapuštena zelena površina, te da 
bi ju trebalo raščistiti. 
 

Zaključak: Vijeće MO Zamet 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 
 
 
 

 
 


