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       VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/33 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-8 
Rijeka,  24. travnja 2019. 
    
 
                               

ZAPISNIK 
SA 4. SJEDNICE VMO 

 
4. sjednica VMO Zamet, održana je u srijedu 24. travnja  2019. godine  s početkom u 18,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Alenka Srdoč, članica VMO  
- Milorad Sumrak, član VMO 
- Željko Dugić, član VMO 

      - Srđan Srdoč, predsjednik VMO 
- Nikica Lenac, član VMO 
- Vojmir Turak, zamjenik predsjednika VMO 
 

Sjednici nisu bili nazočni:   
      - Ivica Prtenjača, član VMO 
      - tajnik VMO Dražen Kalanj 
Sjednicu je otvorio Predsjednik Vijeća Srđan Srdoč i pozdravio nazočne te utvrdio da je na sjednici 
nazočan potreban broj članova vijeća te da vijeće može nastaviti s radom.  
S obzirom da je tajnik vijeća na bolovanju članovi vijeća suglasni su da zapisnik vodi Predsjednik 
vijeća Srđan Srdoč. 
 
Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Zamet od 27.03.2019.godine 

-Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Potom je Predsjednik vijeća predložio slijedeći:   
 
DNEVNI RED 

1. Komunalna problematika 
2. Proljeće na Zametu 
3. Sportski susreti povodom Dana Sv.Vida  
4. Razno: informacije i zamolbe građana 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1 
 
1.1 
Predsjednik vijeća utvrdio je da je temeljem javnog poziva za predlaganje uređenja područja – 
malih komunalnih akcija za 2020. godinu, ove godine zaprimljeno oko šezdesetak novih zahtjeva. 
Vijeće će sastaviti tablicu svih prijedloga zahvata za područje MO Zamet pogledu predlaganja 
prioriteta za 2020. godinu za slijedeću sjednicu.  
 
1/2 
 
 
 
 



 

  

 
Pri tome će se uključiti i dva prioriteta koji su zaostali od prethodnog saziva: 
Postavljanje ploče za poginule branitelje u domovinskom ratu 
Uređenje stepenica ko vrtića, ul. Ivana Ćikovića Belog. 
1.2. 
Nadalje zatražiti će se mišljenje za postavljanje pješačkog prijelaza na zapadnom izlazu iz SD 
Zamet ul.Braće Monjac, a prema školi i dvorani gdje djeca svakodnevno izlaze direktno s vrata na 
ulicu.  
 
Potom će se zatražit redovno čišćenje prolaza ispod Ljekarne ul- Ivana Ćikovića, okomito dolje 
prema vrtiću i makrocentru 
 
Kao i očitovanje ako postoji ikakva zabrana ili ograničenje prometovanja teških vozila, šlepera na 
dionici ulice Ivana Ćikovića 
 
U hortikulturalne prioritete predlaže se uvrstiti sadnja novih drveća, a pogotovo popunjavanje 
postojećih drvoreda u ul. Bože Vidasa, Braće Bačić i sl., po mogućnosti domaćim sortama. 
 
Vijeće je jednoglasno donijelo slijedeći 
 
ZAKLJUČAK 
VMO Zamet primilo je na znanje informacije i suglasno je sa predloženim aktivnostima. 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne sa aktivnostima koje su vezane u Program VMO „proljeće 
na Zametu“, a to su: natjecanje u boćanju i kartanju na Jogu BK Zamet, Obitelji Sušanj 2, mjerenje 
tlaka i razine šećera u krvi u suradnji s gradskim društvom crvenog križa Rijeka,  Klub Zamet, 
Petra Jurčića 24 A, Kreativan  radionica u suradnji s Društvom za istraživanje i potporu iz Rijeke, 
otvorenje izložbe radova nastalih u kreativnim radionicama „Korak po korak“ Matice umirovljenika 
Rijeka i program  članova Kluba starijih osoba Zamet.  
 
ZAKLJUČAK: 
Vijeće MO Zamet prihvaća na znanje navedene informacije. 
 
AD 3 
Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne sa aktivnostima koje su vezane uz Sportske susrete MO-a 
povodom Dana Sv. Vida 2019. godine. Predstavnici MO moći će sudjelovati u natjecanju potezanja 
konopa, boćanju te kartanju na sportskim terenima Športskog društva Zamet i  Boćarskog kluba 
Zamet. Mjesni odbor Zamet će prijaviti natjecatelje u boćanju i kartanju. 
 
ZAKLJUČAK:  
Vijeće MO Zamet prihvaća na znanje navedene informacije. 
 
AD 4 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

Sjednica je završila u  19,00 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

Zapisničar: Predsjednik VMO Zamet: 

  Srđan Srdoč                                                                                         Srđan Srdoč 
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