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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-34/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  7. lipnja 2011. 
                                  

   
ZAPISNIK 

SA  12. SJEDNICE VMO  
 

12. sjednica VMO Zamet, održana je u ponedjeljak 6. lipnja  2011. godine  s početkom u 17,00 sati 
u prostorijama MO Zamet, u Ulici Bože Vidasa bb, Rijeka.     

Nazočni: 
- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Dino Jardas, član Vijeća 
- Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
- Ivica Prtenjača, član Vijeća 
- Boris Scutari, član Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                                
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 
 
Ostali nazočni: 
-  
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Milan Jurić,  zamjenik predsjednika Vijeća 
 
Sjednicu je otvorio predsjenik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne. 
 
Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 11. sjednice usvojen je jednoglasno. 
 

Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Dani MO 
2. Izvješće o realizaciji Plana raspodjele za komunalne prioritete na području MO Zamet 

siječanj-prosinac 2010. godine 
3. Razno: podnesci i informacije   

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća Vojmir Turak je rekao da 8. lipnja počinju Dani MO. Od svih planiranih  programa  
neće se moći realizirati tiskanje "Zametske besede" s obzirom da nisu prikupljena dovoljna 
sredstava. Od predviñenih sponzora uplatila su samo dva "Vratnik promet" i "Topola", s njima kao i s 
ostalim sponzorima sklopit će se ugovor o korištenju sredstava. Svi ostali programi realizirat će se 
prema planu, za koje su osigurana i sredstva sukladno financijskom planu. Nazočni su se dogovorili: 
 
Zaključak:  

• Svi članovi Vijeća trebaju se maksimalno angažirati oko realizacije programa 
obilježavanja Dana MO 

• Vijeće MO Zamet prolongira tiskanje "Zametske besede" za jesen do kada će se 
nastojati prikupiti dovoljno sredstava. 
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AD 2 
Razmatrano je Izvješće o realizaciji Plana raspodjele za komunalne prioritete na području MO 
Zamet za razdoblje siječanj-prosinac 2010. godine, te je donesen jednoglasno sljedeći  

Zaključak: 
• Vijeće  MO usvaja Izvješće o realizaciji Plana raspodjele za komunalne prioritete na 

području MO Zamet siječanj-prosinac 2010. godine  
 
AD 3 
Razno: 

• Boris Scutari je izvjestio da su uspješno realizirani sportski susreti mjesnih odbora Grada 
povodom Svetog Vida, a održani su na terenima ŠD "Zamet", 4. lipnja. 

 
• Predsjednik i tajnica su izvijestili da je započela realizacija po prioritetima za 2011. godinu 

(radovi na parkiralištu Ludvetov breg, ureñenje površine i stepenica u Ulici Bože Vidasa)  
 

• Boris Scutari je rekao da pojedini grañani nisu zadovoljni novom trasom autobusne linije 2A.   
Zaključak: 
• Vijeće MO Zamet prima na znanje sva priopčenja 
• Primjedbe vezano za promet autobusa  grañani moraju dostaviti u pismenom obliku 
• dogovoreno je da će se početkom srpnja održati još jedna sjednica Vijeća.     

 
 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  2 (dvije) stranice. 
 

 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet 
 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                                   


