
  

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

 
KLASA:  026-02/18-34/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  30. srpnja 2018. 
 

ZAPISNIK 
SA 40. SJEDNICE VMO 

 
40. sjednica VMO Zamet, održana je u ponedjeljak, 30. srpnja 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 Vijeća  
      - Astrid Massari, član Vijeća 
      - Ivica Prtenjača, predsjednik Vijeća 
      - Boris Scutari, zamjenik predsjednika Vijeća 
      - Vojmir Turak, član Vijeća  

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
       - Milan Klobučar, član Vijeća 
 
Ostali prisutni: Marija Cuculić 
 
 Zapisnik sa 39. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te  predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED 
 
1. Raspored ostatka sredstava iz 2017. godine iz nadležnosti Direkcije zajedničke komunalne 

djelatnosti  
2. Informacija sa sastanka u OGU za komunalni sustav  
3. Komunalna problematika 
4. Razno: 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno.  
 
Marija Cuculić, tajnica VMO koja je otišla u mirovinu, prisustvovala je sjednici a na poziv Vijeća te 
se zahvalila svim članovima  Vijeća na pažnji i daru te zajedničkom radu u proteklom razdoblju.  
 
Jednoglasnom odlukom svih prisutnih članova VMO za zapisničara ove sjednice imenovan je Dino 
Jardas. 
 
AD 1 
   
Predsjednik VMO  izvijestio je da je Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti dostavila upit o 
raspoređivanju preostalih sredstava za prioritete u 2017. godini u iznosu od 50.000,00 kn sa PDV-
om. Sredstva će se iskoristiti na lokaciji u Ulici braće Bačić 33 te za uređenje postave garniture za 
sjedenje u Braće Cetina 5/a.  Rasprave nije bilo te je jednoglasno donesena sljedeća  
 
ODLUKA: 
Vijeće MO Zamet predlaže da se preostala sredstava iz 2017.,u iznos u od 50.000,00 kn sa PDV-
om  utroše i to: 
- posaditi nekoliko stabala i  olijandera te dopuniti zemljom površine južno i prema zapadu 
temeljem  prijedlogu gospođe Matić, Braće Bačić 33, ovlaštenog predstavnika stanara   



  

- te urediti prostor postavljanjem klupe za sjedenje u Braće Cetina 5/a. 
 
AD 2   
 
Predsjednik Vijeća izvijestio je prisutne da je dana 16.07.2018. održan sastanak u Odjelu Gradske 
uprave za komunalni sustav. Razgovaralo se o komunalnoj problematici na području MO 
(održavanje zelenih površina, čišćenje i pranje Tržnice Zamet, stupićima kod OŠ Zamet, uređenje 
školskog dvorišta i prilaznih cesta prema školi, prometovanju linije autobusa 2A te lokaciji parka za 
pse). 
 
Predsjednik Vijeća izvijestio je da će stručne službe razmotriti rješenje problema prilazne ceste 
osnovnoj školi. KD  Autotrolej je omogućio da linija 2a vozi s povećanim brojem vožnji tijekom 
ljetnih mjeseci (školskih praznika). Dodatne vožnje subotom i nedjeljom još su u razmatranju. 
Planirani park za pse u Ulici Marijana Stepčića -  Braće Fućak nije moguće realizirati zbog nekoliko 
površina  koje su  raspoređene kaskadno stoga nije moguće minimalnim zahvatom urediti prostor, 
a u Ulici braće Monjac se nalazi zdravstvena ustanova, te će se stoga tražiti nova lokacija. 
S Odjelom gradske uprave za komunalni sustav dogovoreno je da će se raditi na prometnom 
rješenju radi smanjenja brzine kretanja motornih vozila u Ulici Bože Vidasa.  
 
Planirani katadiopteri će se postaviti na pješačkim prijelazima u Ulici Ivana Ćokovića Belog kod br. 
4 i 20, te u Zametskoj kod br. 59. Izgradnja komunalne infrastrukture po prioritetima za 2018. biti 
će gotovi do konca listopada. Radi se elaborat za raskrižje Ulica Bože Vidasa i Ivana Ćikovića 
Belog. Također je obavijestio prisutne članove da je u planu uređenje Zametske pećina do 2020. 
Godine. U postupku je prijedlog VMO, o postavljanju spomen ploče poginulim hrvatskim 
braniteljima sa područja Zameta.  
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije. 
 
AD 3 
 
Predsjednik VMO Ivica Prtenjača izvijestio je članove: 
 
3/1 - da je zaprimljen odgovor II policijske postaje u kojem najavljuju da će policijski službenici i u 
narednom razdoblju tijekom redovitih zadaća vršiti obilazak s ciljem preventivnog djelovanja i 
eventualnog sankcioniranja na dječjim igralištima i drugim objektima. 
3/2 - da se obratila Vijeću gospođa Šimić radi sanacije na prilaznom putu kod rampe za invalide u 
Ulici Bože Vidasa kbr.11. Zahtjev je proslijeđen nadležnoj službi Grada na rješavanje.  
3/3 - u Ulici braće Fućak saniran je asfalt nakon izvedenih radova na vodovodnoj instalaciji.  
3/4 - da su svi zahtjevi građana vezano uz komunalnu problematiku (prijave oštećenja komunalne 
infrastrukture, komunalnog nereda i slično dostavljane nadležnim službama Grada na rješavanje  
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informacije. 
 
3/5 Dao je i informaciju da  građani i dalje dostavljaju prijedloge prioriteta malih komunalnih 
zahvata koje nije moguće više uvrstiti u prijedloge s obzirom na rok podnošenja i broja zaprimljenih 
zahtjeva za 2019. godinu. Rasprave nije bilo te su nazočni donijeli jednoglasno sljedeći  
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju o potrebi uređenja komunalne 
infrastrukture ali će se prijedlozi građana razmatrati u 2019., prilikom predlaganja Prioriteta 
malih komunalnih zahvata za 2020. godinu. 
 
                   
AD 4  Razno 
 
4/1 Boris Scutari zahvalio se Vijeću u ime boćara koji će igrati turnir povodom Dana domovinske 
zahvalnosti i nabavci priznanja – medalja najuspješnijima iz sredstava za rad vijeća u iznosu od 
250,00 kn  te izvijestio da će se turnir igrati do subote, a u nedjelju 05.08.2018. u 18,30 upriličit će 
se podjela medalja uz okrepu  te su pozvani i članovi Vijeća.  
 
Zaključak: VMO Zamet je potvrdilo ranije donesenu odluku o dodjeli sredstava za turnir. 



  

 
4/2 Boris Scutari izjavio je da treba upozoriti  KD Čistoća, vezano za loše održavanje zelenih 
površina  košnja i orezivanje grana stabala i grmova. 
 
Zaključak: VMO Zamet je primilo na znanje. 
 
    
 

 
Sjednica je završila u  21,00 sat. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
                    
Zapisničar  Predsjednik VMO Zamet: 

  Dino Jardas                                                              Ivica Prtenjača 
 


