
 

  

       
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-34/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  28. travnja 2014. 
                                  

ZAPISNIK 
SA 43. SJEDNICE VMO 

 
43. sjednica VMO Zamet, održana je u ponedjeljak 28. travnja  2014. godine  s početkom u 18,00 
sati u prostorijama MO Zamet, Trg riječkih olimpijaaca 3, Rijeka.     
 
Nazočni: 

- Dragan Hinić, član Vijeća 
- Dino Jardas, član Vijeća  

      - Milan Jurić,  zamjenik predsjednika Vijeća        
      - Ivica Prtenjača, član Vijeća 

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

 
Sjednici nisu bili nazočni:    
      - Gordan Kauzlarić, član Vijeća 

 
       
     Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 42. sjednice usvojen je  jednoglasno 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne.  
Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 
DNEVNI RED  
 

1. Obilježavanja Dana MO u lipnju 
2. Sportski susreti MO povodom Dana Svetog Vida 
3. Informativni centar vijeća za prevenciju kriminaliteta Grda Rijeka (Dolac 7A) 
4. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1 
 
Predsjednik VMO Vojmir Turak je u uvodu izvijestio da bez obzira na kraj mandata članovima 
Vijeća predstoje aktivnosti vezane uz obilježavanje Dana MO koji su planirani početkom lipnja. 
Dogovoreni su i termini pojedinih aktivnosti i nositelja realizacije. Tako je  Ivica Prtenjača rekao da 
će se organizirati mjerenje talka i razine šećera i predavanje Dr. Jadranka Jelića (4. lipnja), 6. lipnja 
obilježit će se Dan OŠ Zamet, nastavit će se  takmičenjima u kartanju i boćanju (7. lipnja),  za 
aktivnosti je zadužen Boris Scutari. 9. lipnja održat će se večer Kluba starijih osoba Zamet 
Predsjednik VMO je u nastavku izvijestio da će se ostale aktivnosti, izložba, kreativne radionice za 
učenike i predškolsku djecu, akcija izbora najljepše okućnice, balkona i prozora odvijati do 12. 
lipnja kad je predviñena završna manifestacija obilježavanja Dana MO s prigodnim programom. 
Nakon kraće rasprave donesen je jednoglasno 
 
Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prihvaća obavezu realizacije obilježavanja Dana MO Zamet. 



 

  

 
AD 2.  
 
O sportskim susretima mjesnih odbora povodom Svetog Vida informirao je Boris Scutari koji je 
koordinator susreta MO. Susreti će se održati 31. svibnja 2014. na terenima Športskog društva 
Zamet. MO Zamet zastupat će ekipe u boćanju i ekipa u kartanju. Održat će se i malonogometni 
turnir  "Kup Delta " na kojem će igrati ekipa Zameta koju vodi Roberto Ristl. 
Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima na znanje informacije. 
 
 
AD 3.  
 
Predsjednik je izvijestio nazočne da od 11. travnja 2014. otvoren  Informativni centar vijeća za 
prevenciju kriminaliteta Grda Rijeka koji djeluje na adresi Dolac 7A. To je projekt Policijske uprave 
primorsko-goranske i Grada Rijeke. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka, a u njemu dežuraju 
djelatnici Policijskih postaja Rijeke. Grañani mogu dobiti različite  informaciju o osobnoj sigurnosti 
te sigurnosti imovine. Kontakt telefon je 209-369  ili e-pošta: vijecepk@rijeka.hr.  
 
Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prima na znanje informaciju 
 
 
AD 4. Razno 
 

• Predsjednik je izvijestio da je lista prioriteta za 2015 godinu dostavljena Odjelu gradske  
uprave za komunalni sustav na daljnju obradu. Dino Jardas je sudjelovao u pripremi liste, te je 
rekao da su  obuhvaćeni i neki zahtjevi koji su zaprimljeni nakon roka za podnošenje prijedloga. 

• Ivica Prtenjača (predsjednik pododbora za zdravstvo i socijalnu skrb) je izvijestio da je 10. 
 travnja uspješno provedena akcija  mjerenje tlaka i razine šećera u krvi u jutarnjim satima te se 
odazvalo 28 grañana a popodne je dr. Jadranko Jelić održao  predavanje o alergijama. 

• Ivica Prtenjača je istakao da vlasnici pasa sve češće izvode svoje ljubimce na dječje  
igralište u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca, što nije u redu, te da je o tome izvijestio Komunalno 
redarstvo da izvrše nadzor.   
 
Zaključak: Vijeće MO Zamet bez primjedbi prima na znanje obavijesti. 
 
 

Sjednica je završila u  20 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od  2  (dvije) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Zamet: 

    Marija Cuculić                                                                           Vojmir Turak  
 
 

 
                                                      

  


