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ZAPISNIK 
SA 44. SJEDNICE VMO 

 
44. sjednica VMO Zamet, održana je u utorak 27. svibnja  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             
- Boris Scutari, član Vijeća 
- Vojmir Turak, predsjednik Vijeća                  
- Marija Cuculić, tajnica Vijeća 

 
Sjednici nisu bili nazočni:    
      - Gordan Kauzlarić, član Vijeća 
      - Ivica Prtenjača, član Vijeća 
       
     Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice VMO Zamet. 

• Zapisnik sa 43. sjednice usvojen je  jednoglasno 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Vojmir Turak i pozdravio nazočne.  
Predsjednik je  predložio  slijedeći 
 
DNEVNI RED  
 

1. Izvješće o realizaciji prioriteta za 2013. godinu 
2. Dani MO  
3. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

AD 1 
 
Predsjednik VMO Vojmir Turak je izvijestio da je na sjednici Gradskog vijeća usvojeno izvješće o 
realizaciji sredstava za prioritete za 2013. godinu. Naglasio je takoñer da bi u narednom razdoblju 
trebalo utvrditi stvarno stanje na terenu, odnosno što je sve realizirano. Milan Jurić zadužuje se za 
utvrñivanje stanja bez obzira što se bliži kraj mandata članovima Vijeća.  
U raspravi je istaknuto da se na žalost  radovi po prioritetima ne odvijaju predviñenom dinamikom, 
radovi se prenose u iduću godinu. Podnositelji zahtijeva ureñenja (grañani pojedinci ili ovlaštene 
osobe stambenih zgrada) su nezadovoljni, te zbog toga ima  najviše primjedbi.    
 
Zaključak:  
Vijeće Mjesnog odbora Zamet prihvaća izvješće o realizaciji sredstava za prioritete u 2013. 
godini.  
 
AD 2.  
 
O Danima obilježavanja MO Zamet utvrñeni su termini dogañanja te zaduženja. Počinju 4. lipnja a 



 

  

završavaju 12. lipnja svečanom sjednicom uz podjelu priznanja i nagrada za naj okućnicu, balkon i 
prozor. Podijelit će se i zahvalnice za doprinos u realizaciji Dana MO (institucijama i pojedincima).  
Natjecanje u boćanju vodit će Boris Scutari, a kartanje Vojmir Turak i Dragan Hinić. Ostali članovi 
trebali bi pomoći oko tehničke pripreme natjecanja. Utvrñene su nagrade za najuspješnije. 
Za predavanje i mjerenje tlaka i šećera,  zadužen je Ivica Prtenjača. 
Aktivnosti oko kreativnih radionica (u OŠ, Gradskoj knjižnici i MO) zadužen je Vojmir Turak. 
Meri Minić,vodit će program "veće kluba Zamet u MO".  
Komisija za odabir "naj okućnice, balkona i prozora" je Helga Galjanić, Soka Briščik i Maja Galović 
Održat će se i dvije izložbe fotografija (Foto Kurti i pater Ivan Vinkov) 
Za završnu manifestaciju obilježavanja Dana MO zadužuje se  Dino Jardas. 
Za sve aktivnosti planirana su financijska sredstva u okviru programskih aktivnosti. 
 
Zaključak: 
Vijeće Mjesnog odbora Zamet 

• prihvaća aktivnosti realizacije programa obilježavanja Dana MO te  
• raspored sredstava predviñenih za realizaciju programa sporta, programa 

poduzetništva, te programa samouprave 
• Program tiska biltena (Zametske besede) neće se realizirati.  

 
 
AD 3. Razno 
 
Predsjednik je izvijestio da 14. svibnjem 2014. ističe mandat članovima Vijeća MO Zamet  

• te da će do izbora novih članova obnašati funkciju predsjednika VMO, tj. provesti aktivnosti 
sukladno  Pravilima i Poslovnika. 

 
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  
 
 

 
                                                      

  


