
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/13-34/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  14. lipnja 2013. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 34. SJEDNICE VMO 

 

34. sjednica VMO Zamet, održana je u petak 14. lipnja  2013. godine  s početkom u 19,00 sati u 
prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Dino Jardas, član Vijeća 
- Milan Jurić,  zamjenik predsjednika Vijeća 

      - Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
- Boris Scutari, član Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                  
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Ivica Prtenjača, član Vijeća  
 

 
Svečanu sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne.  
 
DNEVNI RED  

1. Svečana sjednica - završna svečanost obilježavanja Dana MO Zamet 
 

 
AD 1 
 

Predsjednik Vijeća Vojmir Turak se na početku zahvalio svima koji su svojom prisustvovanjem 
uveličali ovu svečanu sjednicu. Pozdravio je predstavnike institucija koje djeluju na području 
Zameta  te dragicu Fadljević ravnateljicu Direkcije za mjesnu samoupravu i upravu, koja se obratila 
s nekoliko prigodnih riječi. Osvrnula se i na prezentaciju mjesne samouprave koja je održana po 
prvi puta ove godine na povodom Dana Svetog Vida te tiskanju prigodnog letaka za tu prigodu.  

• U nastavku je predsjednik rekao  da se Vijeće u proteklom razdoblju bavilo komunalnom  
problematikom  ali da nisu izostale i druge aktivnosti tako da se i ove godine  obilježavaju Dani MO 
Zamet koji su postali tradicija 

• započeli su s proslavom Dana Osnovne škole Zamet. Obilježen je i Dan Župe Presvetog  
Srca Isusova Zamet.  

• Održana su sportska natjecanja čiji je koordinator bio Boris Scutari. 8. lipnja održana s 
natjecanja  u boćanju i kartanju  na boćalištu BK Zamet, na kraju su podijeljena priznanja i nagrade 
najuspješnijima. 

• Osvrnuo se i na održane sportske susrete mjesnih odbora Grada Rijeke gdje je ekipa  
boćara zauzela prvo mjesto. Na malonogometnom turniru KUP Delta ekipa Zamećana osvojila je 
takoñer prvo mjesto drugu godinu za redom. 

• Tajnica je zajedno s komisijom za odabir "naj.... okućnice, balkona i prozora obišla 
natjecatelje kojih je ove godine bilo 30.  

• Osim toga u prostorima  MO organizirana je izložba starih fotografija  "život na Zametu",  
• te izložba radova vrtićke djece CPU Zamet u ogranku Zamet Gradske knjižnice Rijeka na 

temu starih obrta,  



 

  

• održana je i kreativna radionica za predškolsku djecu,  
• zdravstveno predavanje "Riječka izvorišta vode i voda za piće" koje je održao Gordan 

Kauzlarić. U jutarnjim satima održana je i akcija mjerenja tlaka i razine šećera u krvi. 
• Predsjednik je u nastavku uz asistenciju komisije podijelio priznanja i nagrade 

najuspješnijima u akciji "biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2013. godini. 
• Na kraju se predsjednik Vijeća  zahvalio svima koji su na bilo koji način pomogli realizaciju 

Dana MO, podijelio je i zahvalnice 
 
Svečana sjednica je završila u dobrom raspoloženju  uz pjesmu klape "Nokturno" i okrepu. 
Program je vodila kao i ranijih godina Maja Stepančić .   

  

 
 

 
 

Sjednica je završila u  22 sata. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

Marija Cuculić Vojmir Turak 
                                                         


