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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR GORNJI ZAMET 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-35/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  31.12.2010. 
  

 
ZAPISNIK 

SA 9. SJEDNICE VMO GORNJI ZAMET  
 

9. sjednica VMO Gornji Zamet održana je 29.12.2010. (srijeda) s početkom u 18 sati u 
novom prostoriju MO GORNJI ZAMET, Milice Jadranić 2. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Ostali nazočni: 
• - 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• - 
 

Usvajanje zapisnika s 6. sjednice VMO Gornji Zamet održane 27.10.2010. g. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Usvajanje zapisnika s 7. sjednice VMO Gornji Zamet održane 08.11.2010. g. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Usvajanje zapisnika s 8. sjednice VMO Gornji Zamet održane 17.11.2010. g. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Gornji Zamet g. Kovačević i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
G. Kovačević se zahvalio vijećnicima na radu i uloženom trudu u proteklih 6 mjeseci koliko djeluje 
ovaj mjesni odbor i njegovi vijećnici. Smatra da je ovo početak zajedničkog zalaganja da se 
grañanima ovog područja pomogne u iznalaženju načina da se zadovolje njihove potrebe kao 
grañanima ovoga grada. Naglasio je da je ostvarena početna suradnja s gradskim službama i 
komunalnim poduzećima grada Rijeke (VIK, Energo, Autotrolej, Rijekapromet, Čistoća) koju tako 
treba nastaviti i u slijedećoj godini. 
 
G. Kovačević se zahvalio Gradu što je iznašao načina da ovom mjesnom odboru osigura 
minimalan prostor za rad u kojem se danas održava i prva sjednicu Vijeća. Takoñer se interesirao 
što je sa svečanim otvaranjem novog prostora MO Gornji Zamet.  Predlaže da se to održi u drugoj 
polovici siječnja 2011.g. 
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Zaklju čak: Vijećnici su se složili s navedenim. 
 
G. Perica i g. Soldatić istakli su problem ruševine u ulici Šumci koja je osim ružnog izgleda postala 
odlagalište smeća. Zamolili su tajnicu da kontaktira komunalnog redara i sazna zašto je ta lokacija 
nakon dugo godina još uvijek takva. 
 
Zaklju čak: Tajnica će postupiti po traženom. 
 
 
 
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 
 

 


