
 1/2 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  "SVETI NIKOLA" 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-28/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  28.01.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 19. SJEDNICE VMO "SVETI NIKOLA" 
 

19. sjednica VMO "Sveti Nikola" održana je 28.01.2009. (srijeda) 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 
- Matejka Komlenac, član VMO 
- Marijan Mihajić, član VMO 
- Željka ðakić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ksenija Cvek, zamjenik predsjednika VMO 
- Vilim Floridan, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VMO "Sveti Nikola": 

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

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće o radu Vijeća u 2008. godini 
2. Donošenje financijskog plana za 2009. godinu  
3. Donošenje Plana aktivnosti za 2009. godinu 
4. Predstavke  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 

Vijeće je analiziralo aktivnosti poduzete u protekloj godini, te konstatiralo da je sve realizirano 
što je bilo predviñeno Programom rada iako nisu sva novčana sredstva utrošena. 

   Zaključak: 

Vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o radu za 2008. godinu.  
 

AD 2 
Financijski plan  Vijeća za 2009. godinu pripremljen je u skladu s već usvojenim Programom rada, 
pa Vijeće donosi 

Zaključak: 
Usvaja se Financijski plan Vijeća MO Sveti Nikola u predloženom obliku za 2009. godinu. 
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AD 3 
 
Vijeće je nakon diskusije jednoglasno usvojilo Plan aktivnosti za 2009. godinu, koji je pripremljen 
na temelju ranije usvojenog programa rada. 

 
 
AD 4 
 
Vijeću MO pismeno se obratio u ime dijela grañana iz Ul. G. Smolikara, gospodin Nebojša Šošo, 
G. Smolikara 4 ukazujući na problem pristupa objektima njihove ulice. 

Zaključak: 
-Vijeće  zaključuje da se zatraženi radovi planiraju kroz prioritete malih komunalnih radova 
u narednoj godini. Takoñer , član Vijeća gospodin Ribić će izvršiti izvid na terenu i predložiti 
Vijeću moguća rješenja. 
-U vezi problema pružnog prijelaza Zvonimirova 3/1 do 3/4 Vijeće je dobilo pojašnjenje 
Odjela za komunalni sustav, te zaključilo da nije u mogućnosti ostvariti predloženo, tj. 
omogućiti otvaranje javnog prolaza kroz prostor koji pripada INI i Energu. Grañani su dobili 
pismeni odgovor u vezi traženoga. 
- Vijeće zaključuje da sve predložene radove iz prioriteta za tekuću godinu treba obići i 
slikati po primitku dinamičkog plana izvoñenja 
- Vijeće stavlja primjedbu na način izvoñenja stubišta kod Zametske 3, naime prevelik je i 
opasan nagib stubišta. Zatražiti od Rijeka prometa da izvrši popravak. 
 
 
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 
 
 
 
 

         
                                                  


