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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GORNJI ZAMET 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-35/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  31.01.2012. 
  

 
ZAPISNIK 

SA 24. SJEDNICE VMO GORNJI ZAMET  
 

24. sjednica VMO Gornji Zamet održana je 24.01.2012. (utorak) s početkom u 19 sati u 
prostoru MO GORNJI ZAMET, Milice Jadranić 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Krunoslav Kovačević, predsjednik VMO 
• Marijan Perica, zamjenik predsjednika VMO  
• Edvard Soldatić, član 
• Vedran Jakominić, referent za mjesnu samoupravu 
 

Ostali nazočni: 
• - 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Jure Podnar, član, 
• Tihomir Ćiković, član. 
 

 
Usvajanje zapisnika s 22. sjednice VMO Gornji Zamet održane 13.12.2011. g. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen.  
 

Usvajanje zapisnika s 23. svečane sjednice VMO Gornji Zamet održane 21.12.2011. g. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Gornji Zamet g. Kovačević i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje izvještaja o radu za 2011.g. 
2. Zamolba g. Konte iz Ivana Pilepića Franovičina 7/2 za rješavanjem odvodnje 
3. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
G. Kovačević upoznao je prisutne vijećnike o Izvještaju o radu za 2011.g. 
 
Zaključak: Prisutni vijećnici jednoglasno su usvojili Izvješće o radu za 2011.g.. 
 
AD 2 
G. Kovačević je obavijestio prisutne o pristiglom zahjevu g. Konte iz ul I. P. Franovičina da mu se 
riješi odvodnja ispred ulaza u dvorište. Predložio je da se izañe na teren s g. Nikšićem i snimi 
situacija na terenu. 
 
Zaključak: Prisutni vijećnici su se složili s prijedlogom g. Kovačevića 
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AD 3 
Gospodin Kovačević je podsjetio vijećnike na skori termin izvršenja programa 'Maškare 2012' te je 
zamolio tajnika da pripremi potrebne korake kako bi se mogli dočekati i Zametski i Halubajski 
zvončari, 20. i 21. veljače 2012. godine.  
Gospodin Kovačević je predložio vijećnicima formiranje pododbora, posebice pododbora za 
komunalnu djelatnost, te je naglasio kako je važno da se djelovanje Vijeća približi grañanima, te da 
se animira čim veći broj grañana na suradnju sa Vijećem. 
 
Zaključak: Prisutni su navedeno primili na znanje i složili se s g. Kovačevićem, te su se obvezali 
na pojačano animiranje grañana, kako bi se kroz narednih 60 dana moglo oformiti bar 2 
pododbora. 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat.                  Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu 

Vedran Jakominić 
Predsjednik VMO Gornji Zamet:  

Krunoslav Kovačević 
 

 
 
 

 
 

 

 


