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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR GORNJI ZAMET 

VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-35/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  29.02.2012. 
  

 
ZAPISNIK 

SA 25. SJEDNICE VMO GORNJI ZAMET  
 

25. sjednica VMO Gornji Zamet održana je 29.02.2012. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati 
u prostoru MO GORNJI ZAMET, Milice Jadranić 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Ostali nazočni: 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Tihomir Ćiković, član 

 
Usvajanje zapisnika s 24. sjednice VMO Gornji Zamet održane 24.1.2012. g. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen.  
 
 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj izvršenja programa 'Maškare 2012' 
2. Zahtjev grañana za nadomještanjem nedostajućih prometnih znakova na križanju Bože 

Starca Jurićeva i ulice Šumci/Njivine 
3. Odreñivanje povjerenika civilne zaštite 
4. Prihvaćanje financijskog plana za 2012. godinu 
5. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
G. Kovačević je pozdravio sve prisutne, te otvorio sjednicu sa kratkim osvrtom na doček zvončara 
ispred MO Gornji Zamet/restauranta Fortunal. Istaknuo je kako su za odobrena sredstva dočekani i 
Zametski i Halubajski zvončari, sa hranom i pićem te glazbom. Tradicija zvončarstva je bitna u 
ovome kraju, te su se vijećnici složili da takvu tradiciju treba pod svaku cijenu održavati, ali da 
doček za anrednu godinu treba nekako obogatiti – odnosno trebalo bi pronaći načina da se na ta 
dva završna marša zvončara privuče čim veći broj grañana. Tajnik Vijeća je prihvatio da su plakati 
koje je postavio bili nedovoljo uočljivi, te je za naredne aktivnosti potrebno bolje osmisliti plakate. 
 
Troškovi organizacije su bili točno kakvi su planirani financijskim planom, 2.000,00 kn za 
osvježenja i hranu za zvončare, te 2.000,00 kn za glazbeni program za grañane. 
 



 2/2 

Zaključak:  
• Program 'Maškare 2012.' je izvršen kako je i zamišljeno 
• Potrebno je privući više grañana na programe MO 
• Tajnik ubuduće treba  koristiti veće i uočljivije plakate i obavijesti za grañane 

 
AD 2 
Predsjednik Vijeća je članovima Vijeća prezentirao problem na koji je pozornost skrenula grupa 
grañana, a to je nedostatak prometnih znakova o smjeru kretanja vozila na raskršću ulice Bože 
Starca Jurićeva, i ulice Šumci/Njivina. Tajnik je obišao rečeno raskršće te je uistinu ustanovljeno 
da nema niti jednog potrebnog znaka. 
 
Zaključak:  

• Tajnik Vijeća dužan je od Rijekaprometa zatražiti postavljanje svih nedostajućih znakova 
• Članovi Vijeća zaduženi su da prate slične takve situacije u naselju 

 
AD 3 
Na temelju zahtjeva pristiglog od odjela za gradsku upravu i samoupravu Grada Rijeke, 
predsjednik Vijeća je upoznao članove Vijeća sa potrebom da se odredi povjerenik civilne zaštite 
za područje MO Gornji Zamet. 
 
Za povjerenika se je dobrovoljno prijavio Jure Podnar, član Vijeća, što je Vijeće jednoglasno 
prihvatilo 
 
Zaključak:  

• Tajnik Vijeća se obvezuje gospodinu Goranu Šariću dostaviti tražene podatke  
 
AD 4 
Predsjednik Vijeća je u kratkim crtama prezentirao financijski plan Vijeća MO Gornji Zamet, a u 
skladu sa već donešenim i prihvaćenim programima rada. 
 
 
Zaključak:  

• Financijski plan Vijeća MO Gornji Zamet je jednoglasno prihvaćen 
 
AD 3 

• Pod točkom razno nije bilo rasprave 
 
 
Sjednica je završila u 20:30 sati.                  Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 

 
Zapisničar – Referent za mjesnu samoupravu 

Vedran Jakominić 
Predsjednik VMO Gornji Zamet:  

Krunoslav Kovačević 
 

 
 
 

 
 

 

 


