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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-34/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  27. ožujka 2012. 
                                  

ZAPISNIK 
SA  20. SJEDNICE VMO  

 
20. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 27. ožujka  2012. 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 
- Milan Jurić,  zamjenik predsjednika 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: 
 
Sjednicu je otvorio predsjenik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne. 
 
Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 19. sjednice usvojen je jednoglasno. 
 

Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Informacija sa sastanka o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu održanog za 

predsjednike vijeća mjesnih odbora  
2. Informacija Gordana Kauzlarića sa sastanka Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog 

vijeća Rijeke – imenovanje trga ispred Centra Zamet 
3. Prijedlog za imenovanje povjerenika civilne zaštite  
4. Aktivnosti obilježavanja Dana MO (bilten, sport, naj okućnica...) 
5. Razno: podnesci i informacije   

 
Dnevni red je jednoglasno  prihvaćen. 
 
Prihvaćen je i novi termin održavanja sjednica. U buduće će sjednice započinjati u 18 sati. 
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća Vojmir Turak i tajnica MO nazočne su upoznali s primjenom Zakona o fiskalnoj 
odgovornosti kojim se ograničava državna potrošnja, jača odgovornost za zakonito, namjensko i 
svrhovito korištenje proračunskih sredstava, te jača sustav kontrole i nadzora radi osiguranja 
fiskalne odgovornosti. Odgovorna osoba u mjesnom odboru je predsjednik vijeća.  
 
Zaključak: Vijeće prima na znanje priopčenje. 
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AD 2 
 

Gordan Kauzlarić, član Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke, izvjestio je 
da su na sjednici Odbora održanoj 26.ožujka 2012. godine razmatrani  prijedlozi za imenovanje 
trga na području MO Zamet, odnosno trga ispred Sportskog Centra Zamet. Na sjednici su se 
izdvojila tri prijedloga koja su ušla u uži izbor: Trg Sloga, Trg riječkih olimpijaca, Trg Zametskih 
zvončara. Rekao je da daljnjih prijedloga neće biti te da će se trg nazvati jednim od tri predložena 
imena, stoga je  VMO Zamet upućena zamolba  za dostavljanje mišljenja-očitovanja  o navedenim 
prijedlozima. Očitovanje je potrebno kako bi Odbor mogao dati prijedlog Gradskom Vijeću za 
imenovanje. 
U raspravi je svaki član vijeća dao svoje mišljenje o sva tri prijedloga imena. Većina članova Vijeća 
smatra da je najprihvatljiviji  naziv po riječkim olimpijcima. To bi bio podsjetnik na riječki sport i 
sudionike olimpijskih natjecanja. Takoñer u novoj dvorani Centra Zamet odvijaju se različiti sportski 
sadržaji a Zamet je područje koje je dalo mnoge vrsne sportaše i olimpijce. Sport je poveznica 
dvorane i trga. 
Milan Jurić nije bio zadovoljan s predloženim imenima, te smatra da bi trg trebao nositi naziv po 
nekom poginulom branitelju.   
 
Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje, većinom glasova 6 ZA i 1 suzdržan donesen je sljedeći 
 
Zaključak: 

• Vijeće Mjesnog odbora Zamet predlaže da se trg ispred Centra Zamet imenuje u  
Trg riječkih olimpijaca.  

• Vijeće predlaže ukoliko trg dobije navedeni naziv, da se na primjeren način obilježe i 
upišu imena svih riječkih olimpijaca s godinom nastupa te sport u kojem su 
sudjelovali. 

 
 
 AD 3  
 
Na temelju uputa  Službe za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme i zaštitu i 
spašavanje Odjela za gradsku samoupravu i upravu vezano uz potrebu imenovanja povjerenika 
civilne zaštite u mjesnim odborima, Vijeće je donijelo jednoglasnom odlukom sljedeći. 
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet predlaže Ivicu Prtenjača za povjerenika civilne zaštite za 
područje Zameta. 
 
AD 4 
O predstojećim aktivnostima povodom obilježavanja Dana MO govorio je  predsjednik Vijeća 
Vojmir Turak i Boris Scutari. Donesen je jednoglasno  
Zaključak: 

- dogovoreno je da će nositelj sportskih aktivnosti biti Boris Scutari i Dragan Hinić, a održale 
bi se nakon sportskih susreta za Dane Sv. Vida. 

- provest će se akcija biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor, te se svi članovi vijeća 
zadužuju da animiraju grañane na prijavljivanje, bit će objavljen i javni poziv za prijavu 
grañana tijekom travnja. 

- odlučeno je da će se bilten tiskati koncem godine a ne kako je planirano u lipnju 
- dogovoreno je da će se održati izložba, radionice za djecu, predavanje o zdravlju i završna 

manifestacija 
- sve manifestacije će se odvijati od 1. do 15. lipnja 2012. (završna svečanost). 

 
AD 5 
Informative: 

• 2. lipnja 2012. godine ponovno će se na igralištima ŠD Zamet održati sportski susreti 
mjesnih odbora povodom Dana Sv. Vida  

Zaključak:  
a) Vijeće MO Zamet je jednoglasnom odlukom imenovalo Borisa Scutaria za  

koordinatora susreta.  
b) Dogovoreno je da će MO zastupati ekipe u boćanju i kartanju 
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• Predsjednik je izvijestio da se 21. travnja održavaju ekološke akcije Zelena čistka 

Zaključak: VMO nije planiralo akciju čišćenja okoliša, stoga će se priključiti učenicima i 
roditeljima u akciji čišćenja okoliša OŠ Zamet koja će se održati 20. travnja. 
 

• Predsjednik je izvijestio da će u travnju biti objavljen javni poziv grañanima za zaprimanje  
prijedloga prioriteta malih komunalnih zahvata za 2013. godinu te zamolio vijećnike da vode o 
tome računa.  
Napomenu je, da grañani tijekom godine, osim što prijavljuju komunalni nered i oštećenja  
dostavljaju svoje prijedloge komunalnih zahvata, koji će biti predmet razmatranja prilikom 
donošenja prijedloga do 10. svibnja ove godine. 
 
• Boris Scutari je rekao da je obišlo sa Zdenkom Nikšićem iz Rijekaprometa, lokacije koje su  
predviñene za ureñenje na temelju prioriteta MO. 
 
• Tajnica MO je izvijestila da je u okviru Projekta Rijeka zdravi grad planirano da će se u MO  
održati izložba radova 50+, te će se obilježiti svjetski Dan susjeda i to 1. lipnja.  
  
• Boris Scutari i Vojmir Turak smatraju kako treba razmišljati o budućnosti  joga “selo” u Ulici  
Milutina Bataje, kako bi isti zadržao funkciju rješavanjem imovinsko pravnih odnosa. 
 
• Ivice Prtenjača predsjednik Pododbora za zdravstvo i socijalu izvijestio je da je predviñeno  
12. travnja predavanje o alergijama dr. Jadranka Jelića, a 23. travnja predviñeno je mjerenje 
krvnog tlaka i razine šećera u krvi. 

 
 

Zaključak: Vijeće MO Zamet prima na znanje sve informacije. 
 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati.  
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  3(tri) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
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