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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR GORNJI ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-35/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  07.07.2010. 
  

 
ZAPISNIK 

SA 1. SJEDNICE VMO GORNJI ZAMET  
 

1. sjednica VMO Gornji Zamet održana je 23.06.2010. (srijeda) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO GORNJI ZAMET, Dražička 4. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Tihomir Ćiković, član 
• Viktor Ivaniš, član 
• Marina Kardum, član 
• Krunoslav Kovačević, predsjednik VMO 
• Marijan Perica, zamjenik predsjednika VMO  
• Vesna Širola, referent za mjesnu samoupravu. 
 

Ostali nazočni: 
• - 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• - 
 

Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice VMO Gornji Zamet održane 15.06.2010. g. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Pravila o radu i Poslovnika o radu MO Gornji Zamet 
2. Donošenje Odluke o osobama ovlaštenim za potpis financijskih dokumenata i akata Vijeća 
3. Razno 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća, g. Kovačević je  pozvao prisutne vijećnike da se izjasne ukoliko imaju 
primjedbe na dostavljene prijedloge Pravila o radu i Poslovnika o radu MO Gornji Zamet.  
 
Zaklju čak: Prisutni vijećnici nisu imali primjedbe i jednoglasno su usvojili predložena Pravila o radu 
i Poslovnik o radu MO Gornji Zamet. 
 
AD 2 
Tajnica je informirala prisutne vijećnike da je potrebno donijeti odluku o ovlaštenim osobama koje 
će imati ovlasti potpisivati financijske dokumente i akte Vijeća.  
 
Zaklju čak: Prisutni vijećnici jednoglasno su se složili da kao prva ovlaštena osoba za potpis bude 
Presjednik VMO Gornji Zamet, g. Krunoslav Kovačević, a kao druga ovlaštena osoba da to bude 
zamjenik predsjednika g. Marijan Perica. Tajnica će dopis i potrebnu dokumentaciju dostaviti 
Odjelu gradske uprave za financije te Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. 
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AD 3 
Tajnica je, po nalogu ravnatelja Direkcije za mjesnu samoupravu, g. Marijana Vundaća,  
obavijestila prisutne vijećnike da MO Gornji Zamet ove godine raspolaže samo sa 750,00 kn 
sredstava za reprezentaciju vijeća. Programe koje je isplanirao MO Zamet realizirat će se tokom 
godine. Na jesen je potrebno pripremiti vlastite programe rada za 2011.g. 
 
Zaklju čak: Vijećnici su primili na znanje dobivene informacije. 
 
G. Perica je istaknuo zadovoljstvo što se uspjelo osnovati ovaj mjesni odbor i predložio da se što 
prije pokuša osigurati vlastite prostorije. Stanovnici Gornjeg Zameta prirodno gravitiraju zgradi 
KUD-a „Zametski koren“ koja je već desetljećima mjesto okupljanja i kulturnog života ovog 
područja. Predložio je prisutnim vijećnicima da se pokuša dogovoriti s odgovornima u „Zametskom 
korenu“ da se dio njihovog prostora ustupi za  rad Vijeća.  
G. Kovačević je predložio da zajedno s g. Pericom obave preliminarne razgovore, a o rezultatima 
razgovora će se naknadno obavijestiti Ravnatelj Direkcije g. Vundać. 
 
Zaklju čak: Vijećnici su se složili s prijedlozima g. Perice i g. Kovačevića. 
 
G. Perica, kao dosadašnji vijećnik MO Zamet, upoznao je nove vijećnike da su Prijedlozi malih 
komunalnih prioriteta njihovi značajni zadaci. Potrebo je sagledati sve potrebe grañana te biti 
mudar i pravedan u njihovom donošenju. Neki prijedlozi ne dolaze na red više godina (iz raznih 
razloga) pa ih treba posebno sagledati. Grañani su posebno osjetljivi pri rješavanju ovih pitanja jer 
ih na ovom području ima veoma mnogo. U rujnu će biti potrebno odlučiti (na temelju podataka 
dostavljenih od stručnih službi) koje prioritete želimo da se realiziraju u okviru odobrenih sredstava. 
 
Zaklju čak: Vijećnici su se složili s prijedlozima g. Perice. Tajnica će vijećnicima za slijedeću 
sjednicu pripremiti prijedloge Komunalnih prioriteta koje je VMO Zamet predložio za 2011.g. s 
posebnom naznakom na one koji se odnose na Gornji Zamet. 
 
Potaknuti člankom u „Novom listu“ od 18.06.2010. o skorašnjem početku realizacije projekata 
vodoopskrbe i odvodnje (voda, plin, kanalizacija, optika) na području Gornjeg Zameta i upitima 
grañana o dinamici radova, g. Perica je predložio da se na zajednički sastanak pozovu mjerodavni 
djelatnici iz Grada, VIK-a, Energa i HEP-a te da ih se zamoli da pružanje detaljnijih informacija.  
 
Kao termin sastanka predložen je 5. srpnja 2010. u 9 sati u sjedištu MO Gornji Zamet, Dražička 4. 
 
Zaklju čak: Tajnica će pozvati na sastanak predstavnike Grada te komunalnih društava zaduženih 
za navedene projekte. 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati.                  Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu 

Vesna Širola 
Predsjednik VMO Gornji Zamet:  

Krunoslav Kovačević 
 

 


