
  

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

 
KLASA:  026-02/18-34/3 
URBROJ:  2170/01-09-11-18-2 
Rijeka,  28. ožujka 2018. 
 

ZAPISNIK 
SA 36. SJEDNICE VMO 

 
36. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu, 28. ožujka 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 35. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED 

1. Informacija sa sastanka održanog 12. ožujka u OGU za komunalni sustav 
2. Problematika lokacije parka za pse  
3. Prijedlog prometnog rješenja u Ulici Bože Vidasa 
4. Informacija - 2 programa LP na području Zameta u 2018. godini 
5. Komunalna problematika  
6. Razno 
 

Dnevni red je usvojen jednoglasno.  
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača, upoznao je prisutne sa zaključkom sa sastanka održanog 12. 
ožujka 2018. g. u OGU za komunalni sustav vezano uz rješavanje problema parkiranja i 
zaustavljanja u Ul. Petra Jurčića 4 i 6, kojem su prisustvovali i ovlašteni predstavnici stanara tih 
zgrada gospođa Davorka Tus i Miroslav Joler, te predstavnici upravitelja zgrade Petra Jurčića 6. 
Sastanku nije prisustvovala gospođa Iva Ribarić koja je dopisima VMO ukazivala na problem.  
 
Na sastanku je dogovoreno, odnosno prihvaćen je prijedlog ovlaštenih osoba da se postave rampe 
na ulazima na parkirališta u Ul. Petra Jurčića 4 i 6, s tim da je potrebno dobiti prethodnu suglasnost 
stanara zgrada te suglasnost OGU za komunalni sustav.  
Daljinske upravljače rampi imali bi stanari i KD Čistoća. Sve radove oko dobave, ugradnje, 
održavanja rampi snosili bi troškove stanari zgrada.  
Prilazna cesta prema stambenim zgradama bit će vatrogasni prilaz gdje je zabranjeno 
zaustavljanje i parkiranje. OGU za komunalni sustav, Mjesni odbor Zamet i ovlašteni  predstavnici 
stanara i dalje će pratiti situaciju na tom području. 
 
U kraćoj raspravi prisutni vijećnici izrazili su mišljenje da je problem parkiranja i nepravilnog 
zaustavljanja postao na većem dijelu Zameta, kao i na širem području grada. Parkirnih mjesta 
nedostaje posebno gdje su više stambene zgrade, uske prometnice i slično. Parkiranja vozila  koja 



  

nisu u skladu s propisima spadaju u nadležnost prometne policije. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet primilo je na znanje informaciju 
 
 
AD 2   
Pronalaženje i utvrđivanje lokacije parka za pse, također je predmet višegodišnjih rasprava na 
sjednicama VMO, istakao je predsjednik VMO. Sami građani su dali inicijativu da se na području 
Zameta napravi takav park, predložena je bila lokacija kod podvožnjaka RIO.  
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem predlagalo je 
nekoliko lokacija i to: 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, vlasništva zemljišta, male površine, blizine dječjih 
ustanova, stambenih zgrada i sl.  
VMO Zamet je podržalo zajednički projekt lokacije Ivana Lupisa kod kbr 15, koji je na granici dvaju 
MO Zamet i MO Sveti Nikola, kao nastavak tehničke pripreme za uređenje 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 su vijećnici naglasili da predložena lokacija neće zadovoljiti građane Zameta s obzirom 
da je  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 i smatra da je za sada najbolja 
lokacija u Ulici braće Cetina kod podvožnjaka RIO. 
 
AD 3 
 
Vezano uz  prijedlog prometnog rješenja u Ulici Bože Vidasa, predsjednik VMO je izvijestio 
prisutne da je nakon sastanka u OGU za komunalni sustav dogovorena prezentacija projekta u 
MO, kojem su prisustvovali: Kristina Banić i Sebatijan Jurić iz OGU za komunalni sustav, Daniel 
Frka i Igor Ausilio iz Rijeka promet d.d. predlagači prometnog  rješenja, studenti Prometnih studija 
Nediljko Persola i Ivan Sigurnjak Veleučilišta Rijeka, predstavnici VMO Milan Klobučar, Astrid 
Massari, Boris Scutari Ivica Prtenjača, predsjednik VMO Zamet i tajnica. Marija Cuculić.  
Studija prometa u ulici Bože Vidasa predlaže postavljanje dodatne vertikalne i horizontalne 
signalizacije te postavljanje usporivača prometa.  
Na kraju je dogovoreno da će svatko u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge i rješavati 
probleme prometa ne samo u Ulici Bože Vidasa nego na širem području Zameta (OGU za 
komunalni sustav i Rijeka promet d.d.). Uključiti treba i Prometnu policiju PU primorsko-goransku.  
 
Zaključak: VMO Zamet primilo je na znanje informaciju, te istaklo da će podržati svaku inicijativu 
koja ima za cilj poboljšanje uvjeta u prometu, te povećanje sigurnosti svih sudionika prometa 
pješaka i vozača.  
 
AD 4  
 
Predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača, upoznao je prisutne da su na području Zameta u 2018. godini  
planirana 2 programa Riječkog lokalnog partnerstva i to:  
    4/1  u Ulici obitelji Sušanj 2 – površine ŠD Zamet pod nazivom projekt „Igre odraslih za igralište 
mladih (za uređenje košarkaškog igrališta)“, 
    4/2  te uređenje površine ispred Centra za psihosocijalnu pomoć stradalnicima domovinskog 
rata u Ulici braće Monjac pod nazivom „Branitelji za branitelje“. 
 
Zaključak: VMO Zamet primilo je na znanje informacije 
 
AD 5  
 
Vezano uz komunalnu problematiku predsjednik VMO Ivica Prtenjača je izvijestio:  
   5/1 o dopisu koji je uputio gospodin Milan Burcar, ovlašteni predstavnik stanara zgrade vezano 



  

uz uređenje i održavanje okoliša u Ulici braće Fućaka 5 
   5/2 o primjedbi koju je ponovo uputio gospodin Krešo Valčić , vezano uz izgradnju dječjeg 
igrališta u Ulici Mirka Jengića 
   5/3 o primjedbi na održavanje okoliša u Becićevoj ulici kbr 5 koji je uputila u ime stanara gospođa 
Olge Susnjar 
 
Zaključak: VMO Zamet je bez rasprave primilo na znanje sve informacije, s obzirom da su 
primjedbe u postupku rješavanja. 
 
 
AD 6 Razno: 
 
Predsjednik VMO je izvijestio: 
6/1 da je održano dežurstvo predsjednika  27. ožujka kojem se odazvalo četvero  građana, a 
vezano uz komunalnu problematiku te održavanje javno prometnih površina 
 
6/2 da je 28. ožujka održana kreativna radionica za djecu i odrasle s temom Uskrsa  
 
6/3 da je 24. ožujka prisustvovao godišnjoj skupštini DTI Grada Rijeke 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informacije 6/1, 6/2 i 6/3. 
 
 
6/4 Predsjednik VMO je izvijestio da nema povratnu informaciju vezanu uz zahtjev VMO, u kojoj je 
fazi priprema,  postavljanja spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima  s područja Zameta, 
ali da je temeljem uputa Gradonačelnika pokušao stupiti u kontakt s nadležnim Odjelom i 
pročelnikom gospodinom Srđanom Škunca.  
 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju.   
 

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

  Marija Cuculić                                                          Ivica Prtenjača 
 


