
  

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

 
KLASA:  026-02/18-34/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  26. rujna 2018. 
 

ZAPISNIK 
SA 41. SJEDNICE VMO 

 
41. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu, 26. rujna 2018. godine,  s početkom u 19,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Dino Jardas, član Vijeća  
      - Milan Klobučar, 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: 
 
Ostali prisutni: Marija Cuculić 
 
 Zapisnik sa 40. sjednice usvojen je jednoglasno. 
   
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivica Prtenjača i pozdravio nazočne te  predložio sljedeći 
 
DNEVNI RED 
 
1. Donošenje Prioriteta malih komunalnih zahvata za 2019. g (redoslijed) 
2. Izvješće o realizaciji Prioriteta iz 2017. godine 
3. Komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red je usvojen jednoglasno.  
 
Marija Cuculić, prisustvovala je sjednici, te jednoglasnom odlukom svih članova VMO vodila 
zapisnik (ovlašteni predstavnik Direkcije za mjesnu samoupravu).  
 
AD 1 
   
Predsjednik VMO je izvijestio da je Odjel gradske uprave za komunalni sustav - Direkcija 
zajedničke komunalne djelatnosti dostavila  prijedloge Prioriteta za 2019. godinu koje su prethodno 
obradile stručne službe Energa, Rijeka prometa i  Odjela  gradske uprave za komunalni sustav te 
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem svaka u okviru svojih nadležnosti 
po pojedinim zahvatima. S obzirom da je materijal stigao na dan održavanja sjednice, Komunalna 
komisija nije mogla razmotriti i sastaviti prijedlog prioriteta za 2019. godinu u tako kratkom roku.  
Dogovoreno je da će se odluka donijeti na narednoj sjednici koja je planirana za 5. listopada. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Zamet  jednoglasno odlučilo da se odluka o raspoređivanju sredstava za 
Prioritete malih komunalnih zahvata u 2019. donese na narednoj sjednici. 
 
 
 



  

AD 2   
 
Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne s  Izvješćem o realizaciji sredstava za prioritete malih 
komunalnih zahvata za područje MO Zamet iz 2017. godinu, koje je usvojilo i Gradsko vijeće. 
Rasprave nije bilo te je donesen jednoglasno 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije. 
 
 
AD 3 
Vezano uz komunalnu problematiku  date su sljedeće informacije: 
 
3/1- zaprimljeni su zahtjevi u 
    - za postavljanje EKO otoka u Ulici Bože Vidasa kod kbr 28-30,  
    - za postavljanje usporivača prometa na pješački prijelaz u Ulici braće Mohorić – Mate Sušnja 
kraj kbr 12 
   - za rješavanje pješačkog prijelaza u Ulici Vladivoja i Milivoja Lena  kod ljekarne 
Rasprave nije bilo jer su svi zahtjevi dostavljeni službama Grada na rješavanje prema vrsti 
nadležnosti. 
  -  da je zaprimljen zahtjev Dječjeg vrtića „Pinokio“ vezano uz uređenje okoliša koji je proslijeđen 
Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti na rješavanje  
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet  prima na znanje informacije. 
 
3/2 - da je gospodin Valčić, Avelina Turka, 5, zatražio dodatno uređenje novoizgrađenog dječjeg 
igrališta u Ulici Mirka Jengića postavljanjem dodatne ograde i podloge na dječjem igralištu. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju, a dodatno uređenje spada u 
Prioritete malih komunalnih zahvata, te se može uvrstiti u prijedlog za 2020. godinu. 
 
3/3 - Predsjednik VMO je izvijestio da je u Ulici Bože Vidasa obnovljena vertikalna i horizontalna 
signalizacija. Postavljen je i novi usporivač prometa kod kbr 7, temeljem prijedloga građana radi 
sigurnosti svih sudionika u prometu 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje informaciju. 
 
3/4 Predsjednik VMO 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 Milan Klobučar, član VMO je pitao da li ima nekih novosti vezano uz postavljanje spomenika 
poginulim braniteljima s područja Zameta. 
Predsjednik VMO je odgovorio da je u postupku rješavanja, čeka se očitovanje pročelnika Odjela 
za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, sređuju se podatci s imenima branitelja, 
te lokaciji s obzirom da se radi o specifičnosti i osjetljivosti područja. 
 
4/2 Boris Scutari je ponovo naglasio da građani Zameta nisu zadovoljni održavanjem zelenih 
površina na Zametu. 
Predsjednik VMO i ostali članovi su odgovorili da građani pojedinci ili ovlašteni predstavnici stanara 
zgrada, kao i do sada ukoliko su dostavljali  primjedbe u pisanom obliku, iste su se upućivale 
nadležnoj službi, Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti, gospodinu Zoranu Tadiću na 
rješavanje. 



  

 
4/3 Predsjednik VMO je izvijestio da se tijekom kolovoza kontaktiralo s Petrom Corva iz Udruge 
„Drugo more“ vezano uz mogućnost realizacije projekta na prostoru Centru Zamet.  
 
Zaključak: VMO Zamet je primilo na znanje sve informacije. 
 
    
 

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

 Marija Cuculić                                                              Ivica Prtenjača 
 


