
 

  

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

 
KLASA:  026-02/16-34/4 
URBROJ:  2170/01-09-11-16-2 
Rijeka,  26. travnja 2016. 
 

ZAPISNIK 
SA 17. SJEDNICE VMO 

 
17. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 26. travnja  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  
- 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:      
       
Zapisnik sa 16. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne,  te predložio  dopunu  
točke  dnevnog reda  (ostatak sredstava po prioritetima) 
 
DNEVNI RED 
1. Prijedlozi Prioriteta za 2017. g. 
2. Komunalna problematika  
3. Ostatak sredstava po prioritetima za 2015. iz nadležnosti Rijeka prometa 
4. Dani Svetog Vida 
5. Razno: informacije i zamolbe građana 
 
Dnevni red je uz dopunu  jednoglasno usvojen. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača je u uvodu izvijestio da je  zaprimljeno oko 70 novih prijedloga 
malih komunalnih zahvata za 2017. godinu, koji su dostavili građani pojedinci te ovlašteni 
predstavnici suvlasnika stambenih zgrada. Prijedlozi su dostavljeni temeljem javnog poziva, 
natječaja objavljenog  u Novom listu i na web stanicama Grada i MO, a zaprimali su se od 1. do 
22. travnja 2016.  
 
U nastavku je rekao  da se sastala Komunalna komisija u sastavu: Dino Jardas,  Astrid Krizman i 
Ivica Prtenjača i razmotrila sve prijedloge zahvata. Napravljen je popis prijedloga zahvata, vodeći 
računa o prijedlozima iz ranijih godina. Na popisu zahvata prijedloga nalaze se novo zaprimljeni  
prijedlozi te prijedlozi koje su dali članovi  Vijeća MO. 
  
Svi prijedlozi zahvata za 2017 godinu 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 2017. godini, sukladno raspoloživim sredstvima.  
Nakon kraće rasprave donesen je jednoglasno 



 

  

 
Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prihvaća listu prijedloga komunalnih zahvata za 2017. godinu, 
koju će dostaviti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav na obradu. 
  
 
AD 2   

 
Vezano uz komunalnu problematiku predsjednik VMO Ivica Prtenjača je izvijestio: 
2/1 da je 6. travnja po pozivu u OGU za komunalni sustav održan sastanak vezano uz komunalnu 
problematiku kojem je uz njega prisustvovao, Dino Jardas. Sastanak je sazvala pročelnica Irena 
Miličević. Prisustvovali su Željko Vitas ravnatelj Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti te 
predstavnici Rijeka prometa rukovoditelji službi prometa Daniel Frka i Vladislav Klobučar i 
rukovoditelj održavanja prometnica Elio Biasiol, te tajnica MO.  Izvijestio je sljedeće: 
 

a) Na početku je Pročelnica OGU za komunalni sustav Irena Miličević, najavila je da će se od  
svibnja uvesti nova regulacija prometa: i to iscrtavanje parkirnih mjesta s južne strane 
odvojka Ulice Bože Vidasa prema kbr. 12 (OŠ Zamet), do kružnog toka, te naplata 
parkinga. Uvest će se naplata parkinga i na parkiralištu iza Tržnice Zamet. 
 Prisutni su podržali ovaj prijedlog s obzirom da se i do sada parkiralo stvarajući nered na 
cesti, dok je garaža Centra Zamet bila prazna. Kod Tržnice Zamet parkiranje će se plaćati 
od 15 do 22 sata (kad tržnica ne radi). 
 Rijeka plus postavit će  parkirni automat,  a naplata će biti od 6,00 do 22.00 sata. 
 Iza kružnog toka (iznad dvorane) postavit će se prometna signalizacija i fizička zapreka 
(stupići). Uz sjeverni dio dvorane Centra Zamet postavit će se demontažni stupić za 
potrebe aktivnosti u dvorani. 
 

b) Problem raskrižja Ivana Ćikovića Belog-Bože Vidasa  je prisutan s obzirom da  nije moguće 
regulirati promet kružnim tokom zbog prostornih uvjeta. Stoga će  Rijeka promet obaviti  
još jedan uvid u stanje na predmetnom raskrižju i po potrebi predložiti odgovarajuće mjere 
za poboljšanje sigurnosti prometa. 
 

c) Novu regulaciju prometa Milutina Bataje, Diračje, Avelina Turka za sada nije moguće 
provesti, dok god ne bude izgrađena nova prometnica (spoj ulice Mirka Jengića i Ivana 
Ćikovića Belog). Služba prometa, Rijeka prometa će u cilju smirivanja prometa u Ulici 
Milutina Bataje predložiti postavu odgovarajuće prometne signalizacije i vibro traka. 
 

d) Sanacija ceste Diračje, Ivana Ćikovića Belog, Zametska, prema informaciji pročelnice  
Irene Miličević, započet će uskoro, a izvodit će GP Krk  
 

e) O realizaciji komunalnih  prioriteta 2014., 2015. i 2016. izvijestio je ravnatelj Željko 
Vitas u pismenom obliku. 
 

f) O primjedbama građana na održavanje javnih i zelenih površina (orezivanje stabala i 
grmlja, košnja i sl.) govorio je predsjednik VMO Zamet. Dogovoreno je da će se sve 
prijedloge i primjedbe dostavljati e- mailom na  komun-sustav@rijeka.hr  
 

g) Što se tiče čišćenja javnih prometnih površina (Bože Vidasa oko tržnice, stepenice  prema 
ambulanti i OŠ Zamet) zaključeno je da će se čistiti prema potrebi i izuzetno interventno. 
Čišćenje javnih parkirališta nije obuhvaćeno redovnim čišćenjem, pojedine lokacije 
rješavaju se interventno (veća količina smeća i sl.). 
 

h)  Problem podesta za kontejnere radi zaštite kontejnera od uništavanja i premještanja  
(Petra Jurčića 5, Bože Vidasa 3,7, Braće Cetina 15-17, Mate Sušnja 3 - Braće Mohorić i 
sl.), rješavat će  Rijeka promet i KD Čistoća.  
  

 2/2   da su u tijeku završni radovi na kanalizaciji i vodovodnoj mreži, a podnesci građana  vezano 
uz radove u Ulici Ante Mandića i Čavalsko prosljeđuju se radi operativnosti odmah stručnim 
službama na rješavanje (gospodin  Brumen, gospodin Canić i dr.)  



 

  

Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije.  
 
 
AD 3 
Predsjednik VMO je izvijestio da je TD Rijeka promet dostavio izvješće o raspoređivanju preostalih 
sredstava za prioritete u 2015. godini u iznosu od 31.170,38 kn. Sastala se Komunalna komisija 
(Jardas, Krizman, Prtenjača) i dala prijedlog te je jednoglasno donesena sljedeća  
 
ODLUKA: 
                 Vijeće MO Zamet predlaže da se preostala sredstava u iznosu od 31.170,38 kn utroše   
-   21.170,38 kn za sanaciju dijela ulice Vladivoja i Milivoja Lenca od kbr 1 do 15 
-   10.000,00 kn za sanaciju prilaza zgradi Becićeva 5 sjeverna strana. 
 
 
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  4. lipnja na terenima Sportskog društva Zamet. MO Zamet predstavljat će ekipe 
u boćanju i kartanju. Istovremeno na igralištu Delte  pod nazivom KUP Delta održat će se turnir u 
malom nogometu, a ekipu MO Zameta vodit će  Roberto Ristl. 

 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju 

 
AD 5  RAZNE INFORMACIJE: 

 

 Da su u tijeku pripreme za realizaciju međunarodnog projekta Corners na području Zameta, 
kojem je i VMO dalo potporu, te će se od 24. svibnja do 5. lipnja koristit prostorije MO.  

  Da se zahtjevi građana u pogledu komunalnog nereda ili oštećenja dostavljaju na daljnje 
postupanje nadležnim službama Grada.  

 da je 18. travnja u jutarnjim satima održana akcija mjerenja tlaka i razine šećera u krvi,  
odazvalo se 64 građana, popodne je Vanda Fućak održala predavanje „aroma terapija u 
svakodnevnom životu“. 

 da je 25. travnja 2016. održano dežurstvo predsjednika VMO. 
 

     Zaključak: VMO Zamet bez rasprave prima na znanje sve informacije 

 

 Milan Klobučar je izvijestio da su zajedno s predsjednikom VMO Zamet obišli djecu u Domu 

„Ivana Brlić Mažuranić“ i darovali ih (slatkišima i higijenskim priborom) a povodom Uskrsnih 

blagdana. Ponukan posjetom predložio je prisutnima da se jednom mjesečno (kad su 

sjednice Vijeća MO) prikupi dobrovoljni prilog u iznosu od 10,00 kn po članu vijeća. Od 

prikupljenih sredstava donirala bi se nezbrinuta djeca Doma,  na kraju godine.   

 
      Zaključak: VMO Zamet je bez rasprave jednoglasno podržalo ovaj prijedlog. 
 

 

Sjednica je završila u  20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3 ) stranice. 
                      
Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                          Ivica Prtenjača 

 
 
 

 
 


