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Rijeka,  27. veljače 2018. 
 

ZAPISNIK 
SA 35. SJEDNICE VMO 

 
35. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak, 27. veljače 2018. 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  
      - Astrid Massari, član Vijeća 
      - Ivica Prtenjača, predsjednik VMO 
      - Boris Scutari, zamjenik predsjednika Vijeća 
      - Vojmir Turak, član Vijeća  

- Marija Cuculić, tajnica MO     
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 
 Zapisnik sa 34. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED 
1. Prijedlog prometnog rješenja Ulice Bože Vidasa   
2. Aktivnosti oko lokacije parka za pse 
3. Komunalna problematika  
4. Razno 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno.  
 
AD 1 
Problem prometa u Ulici Bože Vidasa već niz godina je predmet rasprave na sjednicama VMO. 
Predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača, upoznao je prisutne, da  je kontaktirao studente pete godine 
Prometnog smjera Veleučilišta u Rijeci, koji su izradili elaborat – prometnu analiza Ulice Bože 
Vidasa s ciljem poboljšanja prometa. Održali su i prezentaciju, koja nudi poboljšanje prometa i 
otklanjanje nedostataka (na osam lokacija) u ulici, a spremni su istu prezentirati stručnim službama 
Grada. S time je upoznat  gospodin Daniel Frka, rukovoditeljem Službe prometa, Rijeka prometa 
d.d., te Željko Vitas rukovoditelj DZKD, OGU za komunalni sustav Grada.  
Vezano uz navedeno zatražen je sastanak i mogućnost prezentacije prijedloga prometne 
regulacije u Ulici Bože Vidasa zajedno sa nadležnim službama, istakao je  predsjednik VMO.  
U raspravi su sudjelovali svi prisutni i utvrdili da se sigurnost u Ulici Bože Vidasa znatno poboljšala, 
ali da nažalost postoje nesavjesni vozači koji krše prometna pravila, te je potrebno i dalje raditi na 
poboljšanju sigurnosti u ulici, tim više što prijedlog Vijeća o postavljanju nadzorne kamere prometa 
nije naišao na odobravanje struke.  Donesen je jednoglasno sljedeći 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informacije i podržava prijedlog poboljšanja uvjeta 
prometa u Ulici Bože Vidasa. 
 
 
 
 



  

AD 2   
Pronalaženje i utvrđivanje lokacije parka za pse, također je predmet višegodišnjih rasprava na 
sjednicama VMO, istakao je predsjednik VMO. Sami građani dali su inicijativu da se na području 
Zameta napravi takav park, predložena je lokacija kod podvožnjaka RIO, koju struka nije odobrila.  
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem predlagalo je 
nekoliko lokacija od lokacije u ulicama Braće Monjac (još 2012. godine), Braće Bačić, Bože Vidasa 
iza Centra Zamet, Braće Cetina kod podvožnjaka RIO (prijedlog iz 2012. godine), ali se od njih 
odustalo zbog neadekvatnih prostornih uvjeta, male površine, blizine stambenih objekata, 
vlasništva zemljišta  i sl.  
VMO Zamet je podržalo zajednički projekt lokacije Ivana Lupisa kod kbr 15, koji je na granici dvaju 
MO Zamet i Sveti Nikola, kao nastavak tehničke pripreme za uređenje outdoor fitnes parka i parka 
za pse, za što su osigurana sredstva u iznosu od 50.00,00 kn. Navedenu lokaciju obišla su oba 
predsjednika Vijeća, a planirana je i prezentacija projekta. 
U raspravi je istaknuto da lokacija neće zadovoljiti građane Zameta s obzirom da je lokacija 
dislocirana. S druge strane na području mjesnog odbora Zameta nema veće slobodne gradske 
površine na kojoj bi se mogao napraviti takav park. Inicijativa za izgradnju parka dakle postoji od 
2012. godine. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet primilo je na znanje informaciju, te će se zalagati da se pronađe 
lokacija koja bi zadovoljila većinu građana. 
 
AD 3 
 
Vijeće je upoznato: 
3/1 S dopisom, koji je ponovo uputila gospođa Iva Ribarić, Petra Jurčića 4, vezano uz prometni i 
komunalni nered zbog izgradnje TC Lidl-a. S obzirom da Vijeće nije stručno ni nadležno o 
donošenju odluka o prometu i sličnom, zahtjeve i prijedloge građana kao što je i u ovome slučaju 
dostavlja  stručnim službama Grada na razmatranje i daljnje postupanje.    
Zaključak: VMO Zamet podržava građane u prijedlozima i sugestijama kojima se poboljšava 
kvaliteta stanovanja i življenja, ali nije nadležno u donošenju odluka, stoga je dopis e-mail gospođe 
Ribarić proslijedilo OGU za komunalni sustav na daljnje rješavanje.  
 
3/2  S dopisom koji je ponovo uputio na znanje VMO Zamet,  gospodin Krešo Valčić, vezano uz 
izgradnju dječjeg igrališta u Ulici Mirka Jengića 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju   
 
3/3  Komunalni prioriteti iz 2017. god iz nadležnosti DZKD  realiziraju se po planu u ovoj godini. 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju   
 
 
AD 4 Razno: 
4/1  
Predsjednik VMO je izvijestio da je održano dežurstvo 14. veljače odazvalo se dvoje građana, na 
temu komunalne problematike te studenti Veleučilišta u Rijeci (informacija pod točkom 1.). 
 
4/2  Predsjednik je izvijestio da je u ŠD Zamet svečano obilježena 50. godišnjica Zametskih 
zvončara prikazom filma „Prvih 50 let“ kojoj su prisustvovali  i članovi Vijeća MO Zamet 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informacije 4/1 i 4/2. 
 
4/3  
Predsjednik VMO je izvijestio da je zaprimljen dopis Gradonačelnika vezano uz zahtjev VMO o 
postavljanju spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima s područja MO Zamet, zahtjev je u 
postupku rješavanja u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem. Prema informaciji Odjel raspolaže s podacima o poginulim hrvatskim braniteljima s 
područja MO Zamet. Potrebno je još dobiti i odobrenje na dizajn spomen ploče projektanata 
kompleksa centra Zamet, kao autora arhitektonskog rješenja. 
U kraćoj raspravi Boris Scutari i Vojmir Turak izrazili su negodovanje zbog potrebe odobrenja 
autora arhitektonskog rješenja za dizajn ploče. Također smatraju da se nadaju da će obilježje biti  
primjereno, uspoređujući ploču koja je postavljena na Gornjem Zametu.  



  

Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju.   
 

4/4  
Nikica Lenac, Boris Scutari, zamjenik predsjednika VMO su zatražili da se uputi zahtjev nadležnim 
službama da se deratizira i ukloni izmet sa svih površina, šireg područja oko dvorane Centra Zamet 
nakon održavanja međunarodne manifestacije CACIB Rijeka. 
Zaključak: Vijeće MO Zamet dostavit će nadležnoj službi Grada zahtjev za čišćenje područja. 
 
Sjednica je završila u  20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
                      
Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                          Ivica Prtenjača 
 


