
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-34/3 
URBROJ:  2170/01-09-11-16-2 
Rijeka,  22. ožujka 2016. 
 

ZAPISNIK 
SA 16. SJEDNICE VMO 

 
16. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 22. ožujka  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 
- Astrid Krizman, 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 15. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne,  te predložio    
 
DNEVNI RED 

1. Prijedlog lokacije parka za pse 
2. Odgovor – odluka o prometnom rješenju u Ulica Milutina Bataje, Diračje i Avelina Turka  

(OGU za komunalni sustav i Rijeka prometa)   
3. Komunalna problematika  
4. Razno: informacije i zamolbe građana 

 
 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača je izvijestio prisutne s prijedlozima  lokacije parka za pse, koje je 
dostavila Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju, izvršen je očevid s Borisom Scutariem, 
zamjenikom predsjednika VMO. Prijedlozi lokacija su:  
 

1. Javni gradski park uz Ulicu obitelji Sušanj (sjeverno od dvorane Centra Zamet (Z1-16), 
2. Lokacija u ulici braće Bačić kod kbr 14 planske oznake Z2  
3. Novo planirani javni gradski park između ulica Braće Fućaka i Marijana Stepčića (Z1-15) 
4. Novo planirani gradski park između Ulica Ćirila Kosovela i Ivana Lupisa (crveni niz) 

Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali svi nazočni članovi vijeća te dali mišljenje o svakoj 
lokaciji. Od četiri predložene lokacije prisutni su se izjasnili o dvije potencijalne lokacije i to lokacija 
pod red. br. 1 i red. br. 3.  
Uslijedilo je glasanje, te je utvrđeno da niti jedna od dviju  lokacija nije dobila većinu glasova svih 
prisutnih. Donesena je jednoglasno sljedeća 
 
 



 

  

ODLUKA: 

 Vijeće MO Zamet nije donijelo prijedlog  lokacije parka namijenjene psima s obzirom 
da niti jedna lokacija nije dobila većinu glasova, a to su:  
- Javni gradski park uz Ulicu obitelji Sušanj (sjeverno od dvorane Centra Zamet (Z1-16) 
-  Novo planirani javni gradski park između ulica Braće Fućka i Marijana Stepčića (Z1-15) 

 
  
AD 2  Predsjednik VMO dao je osvrt na problem ulice Milutina Bataje i Diračje o kojem je bilo riječi 
na protekloj sjednici. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana razvoja i gradnje  
dostavila je odgovor vezano uz prijedlog  regulacije prometa Ulica Milutina Bataje i Avelina Turka. 
 
Prethodno se očitovao i  Rijeka promet koji je dobio zadatak da razmotri prijedlog, te primjedbu 
gospođe Ines Cvitan, Milutina Bataje 19, o opasnostima koje doživljava njena obitelj zbog  
saobraćajnih nesreća na tom dijelu ulice. Mnoga vozila zbog neprilagođene vožnje razbijaju 
ogradu i završavaju u dvorištu obiteljske kuće.  
 
U raspravi su članovi vijeća istakli da nisu zadovoljni odgovorom nadležnih službi.  Prijedlog 
stanara o novoj regulaciji nisu prihvaćene, stručne službe u obrazloženju navode da će se postaviti 
znak zabrane prometa vozilima preko 3,5 tone. Donijet je  jednoglasno sljedeći  
 
Zaključak:  

 Vijeće MO Zamet dogovorit će sastanak s nadležnim službama Odjela za komunalni 
sustav i Rijeka prometom, te nakon toga prema potrebi sazvati zbor građana na koji 
će pozvati građane i stručne službe.   
 

AD 3  
 
Vezano uz komunalnu problematiku predsjednik VMO Ivica Prtenjača je izvijestio: 
 

 o realizaciji prioriteta iz 2015. godine koje je dostavio Rijeka promet (Stasio Scarpa),  
 izvješće Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti (Lucija Bagić i Zoran  Tadić) nije dostavljeno. 

 da su postavljeni usporivači prometa u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca od kbr.  24 do 66 b 

 da je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
dostavio odgovor na prijedlog uređenja pružnog prijelaza u Ulici  Bujska  kbr. 38, gospođe 
Mire Vlacich 

 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije.  
 

 Da je zaprimljena pismena primjedba stanara Čavalsko kod kbr . 18-20 na izvedene radove 
na kanalizaciji, stanari traže da se postavi rešetke za oborinsku vodu na ulazu u 
parkiralište. 

 
Zaključak: Vijeće MO Zamet primjedbu će dostaviti Rijeka prometu na rješavanje.  
  
 
AD 4 Razne informacije 
 

 Da je 11. ožujka održana prezentacija Projekta Corners, Udruge Drugo more  na području 
Zameta, koji će se odvijati  u razdoblju 23. svibanja do 5. lipnja ove godine.  

 I dalje teku radovi na kanalizaciji i vodovodnoj mreži, a podnesci građana u pogledu  
              oštećenja ili vezano uz radove u Ulici Ante Mandića i Čavalsko proslijeđeni su stručnim službama   
              na rješavanje 

 Da se zahtjevi građana vezano uz komunalni nered ili prijavu oštećenja dostavljaju 
nadležnim službama na rješavanje (gospođa Vlacich - nered oko Zametskog groblja, 
uređenje prostora oko zgrade Petra Jurčića 17-  gospodin Stjelja) i sl. 

 da je 21. ožujka 2016. održano dežurstvo predsjednika, odazvalo se četvoro  građana 

 da će se zaprimati prijedlozi Komunalnih prioriteta za 2017. u razdoblju od 01.  travnja do 
22. travnja 2016.  



 

  

 da je 21.ožujka 2016. održana je Kreativna radionica za djecu i odrasle na temu Uskrsa i 
proljeća. 

 

Zaključak: VMO Zamet bez rasprave prima na znanje sve informacije 

 
 

 

 

Sjednica je završila u  20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije (2) stranice. 

Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                                                      Ivica Prtenjača  
 
 

 
   


