
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-34/1 
URBROJ:  2170/01-09-11-16-2 
Rijeka,  26. siječnja 2016. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 14. SJEDNICE VMO 

 
14. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 26. siječnja  2016. 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 Krizman, član Vijeća   

 
Zapisnik s 13. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne,  te predložio sljedeći   
 
DNEVNI RED  
1. Ostatak sredstava (9.163,57 kn) po prioritetima za 2015. g – RJ javna rasvjeta  
2. Izvještaj o radu VMO Zamet za 2015. godinu 
3. Odgovor OGU za urbanizam i arhitekata – uređenje Trga riječkih olimpijaca 
4. Zahtjev Antona Fućka - regulacija prometa Ulica Milutina Bataje i Avelina Turka  
5. Zahtjev Mire Vlacich - uređenje pružnog prijelaza  
6. Odgovor OGU za urbanizam – Lokacija parka za pse  
7. Razno: informacije i zamolbe građana 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO je izvijestio da je KD Energo - RJ javna rasvjeta dostavila izvješće o 
raspoređivanju preostalih sredstava za prioritete u 2015. godini – ostatku sredstava u iznosu od 
9.163,57 kn uz dostavu dodatnih lokacija. 
Komunalna komisija (Jardas, Krizman, Prtenjača) u obilasku terena utvrdila je i dala  prijedlog 
dodatnih lokacija i to: 1.  Ul. braće Fućak 5 (ulaz na nogometno igralište), 2. Ul. Berte Jardasa kod 
kbr. 1 (preko puta kbr.1) 
Vijećnik Nikica Lenac predlaže da se dodatno poboljša rasvjeta na pješačkim prijelazima u ulici 
Ivana Ćikovića Belog kod kbr. 8 b i kod kbr 2. 
  
ODLUKA: 

Vijeće MO Zamet podržava prijedloge da se preostala sredstva  iz plana prioriteta za 2015. 

godinu u iznosu od 9.163,57 kn utroše: 
1. u Ulici  braće Fućak 5 (ulaz na nogometno igralište) 
2. u Ulici Berte Jardas kod kbr. 1 (preko puta kbr. 1) 



 

  

 
3.  također je potrebno poboljšati postojeću javnu rasvjetu na pješačkim prijelazima na 

lokacijama u Ulici Ivana Ćikovića Belog kod kbr 8 i 2.  
 

 

AD 2  Izvještaj o radu VMO Zamet za 2015. godinu podnio je predsjednik VMO. Na početku je 
istakao da je Izvješće sastavljeno na temelju realiziranih aktivnosti, prema vrstama programa. Sve 
programske aktivnosti vijeća realizirane su do konca godine prema planu.  
Dat je prikaz korisnika prostorija mjesne samouprave, te prikaz prijava oštećenja komune 
infrastrukture  i  pregled prijava i otklanjanja komunalnog nereda u 2015. godini.  
Rasprave nije bilo s obzirom da su se aktivnosti odvijala u skladu  s planom, te je jednoglasno 
donesena: 
 
ODLUKU: Vijeće MO Zamet usvaja  

 Izvješće o radu za 2015. g. 

 te financijsko izvješće za 2015. g. (pregled prihoda i rashoda) 
 
 
AD 3  
 Predsjednik je informirao nazočne s odgovorom  OGU za urbanizam i arhitekata u pogledu 
dodatnog uređenja Trga riječkih olimpijaca, izgradnjom fontane.  
Tijekom rasprave gospodin Boris Scutari izrazio je nezadovoljstvo zbog nemogućnosti dodatnog 
uređenja Trga,  te zatražio da se u ime Vijeća uputi pitanje: " Zašto i do kada će biti potrebno tražiti 
mišljenje autora kompleksa sportske dvorane Zamet, Studia 3LHD, za dodatna uređenja u 
prostoru.  
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet zatražit će mišljenje  nadležnog Odjela grada u pogledu 
mogućnosti dodatnog uređenja Trga riječkih olimpijaca.  
  
 
AD 4 
Nazočni su upoznati sa zahtjevom Antona Fućka, koji je dostavio u ime građana, vezano za 
regulaciju prometa Ulica Milutina Bataje, Diračje i Avelina Turka.  Zahtjev  nove regulacije prometa 
upućen je radi povećanog i  sigurnijeg prometa u uskim ulicama na zapadnom djelu Zameta.  
U raspravi  Milan Klobučar, Boris Scutari i Nikica Lenac smatraju da  novom regulacijom prometa 
sigurnost svih sudionika u prometu ne bi se poboljšala. U nastavku rasprave izneseno je da Vijeće 
nije stručno u donošenju odluke o regulaciji prometa te da se zatraži mišljenje stručnih službi grada 
i Rijeka prometa. Jednoglasno je donesen  
                   
 Zaključak:  
Vijeće MO Zamet zatražit će očitovanje  nadležnih službi u pogledu prijedloga nove 
regulacije prometa u Ulicama Milutina Bataje, Diračje i Avelina Turka koje bi zadovoljilo 
većinu građana, a bilo bi javno prezentirano.   
 
 
AD 5 
Vijeće MO  razmatralo je zahtjev Mire Vlacich, vezano uz  uređenje pružnog prijelaza između Ulica 
Bujske 38 i Braće Cetina. Tijekom rasprave izneseno je da Vijeće nije stručno po pitanju 
određivanja lokacija pružnih prijelaza ali ima saznanja da se navedeni prijelaz koristi bez obzira što 
nije uređen i zaštićen, te je na taj način opasan za prelazak. 
 
Zaključak:  
Vijeće MO Zamet dostavit će prijedlog gospođe Mire Vlachic nadležnom Odjelu grada na 
razmatranje i rješavanje.  
 
 
AD 6 
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem dostavio je 
službenu bilješku sa sastanka vezano uz pronalaženje lokacije površine namijenjene psima, 



 

  

izvijestio je predsjednik Ivica Prtenjača. Utvrđeno je da nije moguće uređenje površine za pse u 
Ulici braće Cetina kod podvožnjaka RIO, zbog namjene zemljišta definirane GUP-om, te vlasništva  
pa je predložena lokacija iznad dvorane Centra Zamet. Izvršen je i izvid.  
Uslijedila je rasprava o lokaciji iznad  dvorane Centra Zamet. Boris Scutari je istakao da je površina 
(cca 600 m2) premala za rastrčavanje pasa. Vojmir Turak i  Milan Klobučar istakli su da se 
površina nalazi u neposrednoj blizini osnovne škole, igrališta i vrtića te bi kao takva bila opasna za 
djecu, u čemu ih je podržao i Boris Scutari. Svi prisutni su se složili da postoji interes vlasnika pasa 
da takvu površinu dobiju čim prije na području Zameta. Donesen je jednoglasno sljedeći 
 
Zaključak:  
Vijeća MO Zamet dostavit će stručnim službama Odjela gradske uprave za razvoj,                    
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem te Odjelu za komunalni sustav 

 mišljenje o lokaciji površine za pse iznad dvorane Centra Zamet 

 te zatražiti da stručne službe, sukladno nadležnosti predlože nove potencijalne 
lokacije na području Zameta.  

 
 
AD 7        
 Razne informacije 

Predsjednik je izvijestio  

 da su u tijeku  radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži u Ulici Ante Mandića te da je 

obavio razgovor s gospodinom Pilipovićem i Medvidovićem iz firme Centrogradnja, vezano 

uz primjedbe i prijedloge građana (Ostojić, Kovačević, Vesić i dr.).  

 da će se 28. siječnja održati kreativna radionica za djecu i odrasle na temu maškara 

 

Zaključak: VMO Zamet prima na znanje sve informacije 

 

 da je Sekcija Maškara i zvončara najavila Karnevalsku redutu 31. siječnja u domu ŠD 

Zamet, a da će maškare doći na Trg riječkih olimpijaca 6. veljače 2016.g. 

Zaključak:  

- Vijeće MO Zamet osiguralo je sredstva u iznosu od 400,00 kn za kupnju grickalica i 

slatkiša za dječju redutu na temelju  Plana aktivnosti brige o djeci. 

- Vijeće MO Zamet osiguralo je sredstva u iznosu od 400,00 kn za kupnju okrepe za 

doček Zametskih maškara i zvončara  s pozicije  reprezentacije za rad Vijeća. 

 

 

Sjednica je završila u  19,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od  tri  ( 3 ) stranice. 

Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                                                      Ivica Prtenjača  
 
 

 
   


