
 

  

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

 
KLASA:  026-02/16-34/5 
URBROJ:  2170/01-09-11-16-2 
Rijeka,  17. svibnja 2016. 
 

ZAPISNIK 
SA 18. SJEDNICE VMO 

 
18. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 17. svibnja  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 

      - 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  
   - Nikica Lenac, član VMO  
       
Zapisnik sa 17. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne,  te predložio  sljedeći 
 
DNEVNI RED 

1. Zamolba MO Luka - potpora 
2. Dani MO Zamet 
3. Komunalna problematika (prioriteti, informacija Rijeka prometa i dr.)  
4. Razno: informacije  

 
Dnevni red je  jednoglasno usvojen. 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača je upoznao nazočne s dopisom Vijeća  MO Luka u pogledu 
davanja potpore prijedlogu o izmjeni prometnog rješenja ulicom Riva, iz jednosmjerne u 
dvosmjernu.  Donesen je jednoglasno sljedeći 
 
Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Zamet daje potporu Vijeću MO Luka s ciljem rješavanja prometa u 
Ulici Riva Boduli i vraćanja u dvosmjernu ulicu, ali smatra da nije stručno u donošenju 
mišljenja o regulaciji prometa. 
 
AD 2   

 
Vezano uz obilježavanja Dana MO Zamet, predsjednik je izvijestio da započinju 12. lipnja i traju do 
16. lipnja. Na temelju programa aktivnosti planirana su sportska natjecanja, radionice,  izložbe 
program Kluba Zamet, predavanja, mjerenje tlaka i šećera, Zametska večer i svečana sjednica. 
  
Planirano je sljedeći: 
12. lipnja na jogu BK Zamet od 9 do 15 sati održat će se turnir u boćanju i kartanju –voditelji Boris 
Scutari i Vojmir Turak, o čemu je detaljno izvijestio Boris Scutari. 
13. lipnja izložba radova nastalih u kreativnoj radionici Matice umirovljenika i Večer Kluba starijih 



 

  

osoba Zamet, te demonstracija Karate kluba Zamet 
14. lipnja  kreativna radionica za male i velike  te poetska večer sa Alenom Polićem 
15. lipnja mjerenje tlaka i šećera u jutro a popodne druženje s  Društvom tjelesnih invalida, te 
predavanje o Riječkoj vodi. 
16. lipnja planirana je svečana sjednica i otvaranje izložbe fotografija uz nastup klape. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije s obavezom da se aktivno 
uključi u sva zbivanja.  
 
AD 3   
 
Predsjednik VMO Zamet vezano uz komunalnu problematiku izvijestio je sljedeće: 
 
a) Lista prioriteta za 2017. godinu MO Zamet koja ide na obradu stručnim službama ima 99 
prijedloga  
b)  da je  Sektora prometa  Rijeka promet dostavio informaciju vezano uz aktivnosti koje će 
provoditi u zonama izvođenja radova na prometnicama s ciljem osiguranja gradilišta, te izradi   
rješenja radi kvalitetnog funkcioniranja prometa.   
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet jednoglasno 

- Prihvaća  listu prioriteta za 2017. godinu za obradu i sastavni je dio ovog zapisnika  
- Prima na znanje bez primjedbi sve informacije. 
  

 
AD 4   Razno: 
 

Informacije 
3/1 da je 16. svibnja 2016. održano dežurstvo predsjednika VMO i da se nije odazvao niti jedan 
građanin. 
 
3/2  Boris Scutari je istakao da se građani bune zbog iscrtavanja parkirnih mjesta u odvojku  
ulice Bože Vidasa prema OŠ Zamet, te da optužuju Vijeće MO da je donijelo takvu odluku. 
        Dino Jardas se nadovezao rekavši da građani pišu na društvenim mrežama (facebook) 
        Predsjednik Ivica Prtenjača je rekao da je i sam imao dosta poziva, zaprimljen je E-mail 
gospodina Veljka Flege, te prijava komunalnog nereda md.rijeka.  
Podsjetio je prisutne da je prijedlog o novoj regulaciji prometa  te naplati parkiranja u odvojku Ulice 
Bože Vidasa i oko tržnice, dao Odjel gradske uprave za komunalni sustav u suradnji sa stručnim 
službama  Rijeka prometa. Odvojak Ulice Bože Vidasa prema kbr 12, promet se stavlja u 
mirovanje tj. samo za parkiranje, o čemu je dana obavijest na sastanku održanom 6. travnja 2016 
u OGU za komunalni sustav. O svemu tome VMO je izvješteno na protekloj sjednici.   
Vezano uz informacije Vijeće MO Zamet donijelo je jednoglasno sljedeći: 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Zamet je mišljenja da su se u odvojku Ulice Bože Vidasa prema kbr 12 ionako 
parkirala vozila, bez obzira što je postojala prometna signalizacija. Vladao je nered pa su se 
naplaćivale kazne zbog kojih su građani negodovali, a imali su mogućnost parkirati se u 
garaži Centra Zamet.  

   

3/3 Milan Klobučar se nadovezao na probleme prometa u cijeloj  dužini ulice Bože Vidasa, jer se 

vozi velikim brzinama, nepropisno se parkira i slično. Stoga je dao prijedlog da se postavi 

nadzorna  kamera  u Ulici Bože Vidasa kraj Tržnice, koja bi snimala promet u oba pravca, s ciljem 

zaštite i sigurnosti prometa pješaka i vozača.    

 

      Zaključak: 

 VMO Zamet je bez rasprave jednoglasno podržalo ovaj prijedlog 

 Prijedlog uputiti Prometnoj policiji, Prometnom redarstvu i 2. Policijskoj postaji 
 
 
 



 

  

 
 

 prijedlog uvrstiti u prijedloge prioriteta MO za 2017. 
 
 
Sjednica je završila u  20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3 ) stranice. 
                      
Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                                Ivica Prtenjača 
 
 
 

 
 


