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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  "SVETI NIKOLA" 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-27/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  30.10.2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 18. SJEDNICE VMO "SVETI NIKOLA" 
 

18. sjednica VMO "Sveti Nikola" održana je 30.10.2008. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO , F.Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Tonko Bilčić, predsjednik VMO 
- Tadija Dankić, član VMO 
- Zdravko Ribić, član VMO 
- Vilim Floridan, član VMO 
- Marijan Mihajić, član VMO 
- Željka ðakić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ksenija Cvek, zamjenik predsjednika VMO 
- Gordana Juretić, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VMO "Sveti Nikola": 

Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Donošenje Programa rada Vijeća za 2009. godinu 
2. Utvrñivanje redoslijeda prioriteta malih komunalnih radova za 2009. godinu  
3. Prijedlog odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora – informacija 
4. Razrješenje obnašanja dužnosti člana VMO – Gordana Juretić 
5. Predstojeće aktivnosti 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

O Programu rada Vijeća za narednu godinu predsjednik Vijeća je otvorio diskusiju. O svim 
predloženim dogañanjima Vijeće se pozitivno izjasnilo. 

     Zaključak: 

Vijeće jednoglasno usvaja Program rada za 2009. godinu.  
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AD 2 
 
Nakon diskusije o redoslijedu prioriteta malih komunalnih radova za 2009. godinu, Vijeće donosi 
slijedeći 

Zaključak: 
Vijeće ostaje kod predloženog redoslijeda prioriteta malih komunalnih radova za 2009. 
godinu, tj. redom točke 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12, i 13. Radovi pod točkom 5. su predloženi za 
izvoñenje u ovoj godini od neutrošenih sredstava za 2008. godinu. Vijeće takoñer zaključuje 
da se novčana sredstva od 100.000,00 kn predviñena za točku 5. u 2009. godini, zajedno sa 
sredstvima pod točkom 14. utroše na novu stavku: Saniranje pokosa i izgradnja podzida u 
potrebnoj dužini na sjevernoj strani kod podvožnjaka u Liburnijskoj ulici. 
 
AD 3 
 
Vijeće je primilo na znanje informaciju o Prijedlogu odluke o načinu financiranja djelatnosti 
mjesnih odbora. 

 
 
AD 4 
 
Vijeću MO pismeno se obratila vijećnica sa liste SDP-a, g-ña Gordana Juretić, te stavila svoj 
mandat na raspolaganje, obrazlažući odluku prevelikom zaposlenošću naročito u poslijepodnevnim 
satima kada se održavaju sjednice. 

Zaključak: 
Vijeće  zaključuje da se pismeno zatraži od SDP-a zamjena za gospoñu Juretić. 
 
 
AD 5 
Nakon analize Plana aktivnosti Vijeće donosi 

Zaključak: 
Izvršiti pripreme i dogovore za  obilježavanje Dana MO, na način kako je to utvrñeno 
Programom rada, tj. započeti sa otvaranjem likovne izložbe, odvijanjem drugih kulturnih 
aktivnosti i podjelom darova djeci, te završiti svečanom sjednicom Vijeća 8. prosinca.  
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO "Sveti Nikola": 
 

Darinka Ban Tonko Bilčić 
 
 
 
 

         
                                                  


