
  

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

 
KLASA:  026-02/18-34/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  28. svibnja 2018. 
 

ZAPISNIK 
SA 38. SJEDNICE VMO 

 
38. sjednica VMO Zamet, održana je u ponedjeljak 28. svibnja 2018. godine,  s početkom u 19,00 
sati u prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Dino Jardas, 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: 
      - Milan Klobučar, član Vijeća  
 
 Zapisnik sa 37. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te  predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED 
1. Raspored ostatak sredstava od 92.397,32 kn s PDV- om, iz nadležnosti Rijeka prometa  
2. Komunalna problematika  
3. Dopis MO Sveti Nikola vezano uz autobusne linije  
4. Izvješće programa „Proljeće na Zametu“ 
5. Razno: 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno.  
 
AD 1 
   
Predsjednik VMO je izvijestio da je TD Rijeka promet dostavio izvješće o raspoređivanju preostalih 
sredstava za prioritete u 2016. godini u iznosu od 92.397,32 kn s PDV-om. Komunalna komisija je 
dala prijedlog da se preostala sredstva utroše za sanaciju asfalta te je jednoglasno donesena 
sljedeća  
 
ODLUKA: 
Vijeće MO Zamet predlaže da se preostala sredstava iz 2016.,u iznos u od 92.397,32 kn  s PDV-
om utroše za sanaciju asfalta u ulicama Ivana Lenca od kbr. 28 prema Braće Fućaka kod kbr. 25.    
 
AD 2   
Vezano uz komunalnu problematiku predsjednik Ivica Prtenjača je 
2/1 - ponovio da se sve prijave oštećenja komunalnih objekata i komunalnog nereda dostavljaju 
nadležnim službama na razmatranje i rješavanje. 
2/2 - upoznao nazočne s odgovorom 2. Policijske postaje vezano uz nadzor i obilazak igrališta na 
području MO Zamet. 
 
 
 



  

AD 3 
 
Vijeće MO Zamet primilo je na znanje zaključak VMO Sveti Nikola vezano uz zahtjev za 
reorganizacijom autobusnih linija 2A, 3 i 6 koji su uputili KD Autotrolej d.o.o. na rješavanje. 
Zaključkom traže: 
1. Prometovanje linije 2A nedjeljom,  
2. Promjenu trase prometovanja linije 3, 
3. Povećanje broja polazaka linije 6 dodavanje 2 autobusa, te prometovanja isključivo zglobnih  
     autobusa tokom radnog dana i subotom. 
U kraćoj raspravi svih prisutnih, iznesena su mišljenja o prijedlozima. VMO Zamet smatra da 
promjena trase linije 3 ne bi zadovoljila većinu građana koji tu liniju koriste za odlazak u TC 
Kaufland. Donesen je jednoglasno sljedeći 
 
Zaključak: VMO Zamet primilo je na znanje informaciju, te prihvaća prijedloge prometovanja linije 
2a i nedjeljom, te povećanje broja polazaka linije 6 dodavanje 2 autobusa, te prometovanja 
isključivo zglobnih  autobusa tokom radnog dana i subotom. 
 
AD 4  
Predsjednik je izvijestio da je uspješno provedena aktivnost Vijeća „proljeće na Zametu“, za koju 
su utrošena sredstva prema planu u ukupnom iznosu od 3.990,34 kn. Osim toga utrošen je dio 
sredstava za rad Vijeća u iznosu od 591,61 kn. Do kraja svibnja planirana su sredstava za  rad 
VMO u iznosu od 400,00 kn. U nastavku je naveo da su održane aktivnosti: mjerenje tlaka i razine 
šećera u krvi u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa  Rijeka, predavanje i radionica „vrt na 
balkonu“ u  suradnji s Društvom za istraživanje i potporu Rijeka, te kreativna radionica „proljeće u 
srcu“ u suradnji s učenicima OŠ Zamet, kao i izložba radova nastalih u radionicama „Korak po 
korak“ u suradnji s Maticom umirovljenika Rijeka, te glazbeno scenski program Kluba starijih osoba 
Zamet. Donesen je jednoglasno sljedeći 
 
Zaključak: VMO Zamet primilo je na znanje izvješće o provedenim aktivnostima tijekom svibnja. 
 
AD 5 Razno: 
 
   5/1 Predsjednik i tajnica su izvijestili da  bi za narednu sjednicu trebalo izraditi Program rada za 
2019. Godinu, sukladno uputama Odjela za gradsku samoupravu i upravu. Za područje sporta 
zadužuje se Boris Scutari i Vojmir Turak, a za ostale programe Astrid Massari, Dino Jardas. 
Zaključak: VMO Zamet je bez rasprave primilo na znanje informaciju 
 
   5/2 Boris Scutari i Vojmir Turak su najavili turnir u boćanju koji će se održati kao i svake godine 
povodom Dana domovinske zahvalnosti, donesen je jednoglasno i sljedeći: 
Zaključak: VMO Zamet će iz sredstava za rad vijeća nabaviti prigodna priznanja - medalje za 
najuspješnije natjecatelje u iznosu do 300,00 kn 
 
5/3 Boris Scutari je istakao da treba uputiti OGU za komunalni sustav primjedbu vezano uz   
održavanjem zelenih površina na području Zameta. Površine su zapuštene, ne orezuju se stabla i 
grmovi. Što se tiče košnje trave nije zadovoljavajuća, trava koja se pokosi ostaje na površinama  
ne pokupi se.  
Zaključak: VMO Zamet uputit će primjedbu na održavanje zelenih površina nadležnoj službi 
Grada.  
 
5/4 Vojmir Turak   izvijestio je da se pisanje knjige o Zametu privodi kraju i nada se da bi se do 
jeseni sve završilo. 
Zaključak: VMO Zamet primilo je na znanje informaciju 

 
Sjednica je završila u  20,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
                      
Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Marija Cuculić                                                          Ivica Prtenjača 



  

 


