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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  "SVETI NIKOLA" 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-28/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  28.04.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 21. SJEDNICE VMO "SVETI NIKOLA" 
 

21. sjednica VMO "Sveti Nikola" održana je 28.04.2009. (četvrtak) s početkom u 19:00 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 20. sjednice VMO "Sveti Nikola": 

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

DNEVNI RED 
 

1.  Stanje sigurnosti na području MO 
     - Pomoćnik načelnika 2. policijske postaje Vlado Čokara 
2.   Utvrñivanje prioriteta malih komunalnih radova za 2010. godinu 
3.  Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 

Vijeće Mjesnog odbora je pozvalo predstavnika 2. Policijske postaje, pomoćnika načelnika 
gospodina Vladu Čokara,  kako bi pojasnio stanje sigurnosti na području mjesnog odbora. 
Pomoćnik načelnika je istakao da su razbojništva u porastu, te da bi bilo jako korisno kad bi 
Vijeće mjesnog odbora pozvalo grañane da slobodno dojave o nekim neželjenim pojavama 
koje uočavaju na mjestu stanovanja. To bi pomoglo u razotkrivanju počinitelja, kao i u 
sprečavanju novih nedjela. Gospodin Ribić predlaže da se pripremi kvalitetna tribina sa 
grañanima, kako bi se došlo do informacija. Gospodin Dankić primjećuje da često ljeti mladi 
prave buku u kasne sate, a da se pozvana policija kasno  po dojavi pojavljuje, kada već i 
prestane razlog za intervencijom. To gospodin Čikara objašnjava činjenicom da se na 
intervenciju izlazi po procjeni prioriteta, što se onda čini da se policija oglušuje ili sporo reagira. 
Gospodin Bilčić predlaže da se kontakt policajac poziva na sva dogañanja koja se organiziraju 
u Mjesnom odboru, što bi bilo dobro radi stvaranja meñusobnog povjerenja sa grañanima. 
Osim toga smatra da je rejon prevelik za jednog kontakt policajca 
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   Zaključak: 

Vijeće zaključuje da će barem jednom godišnje organizirati tribinu za grañane na kojima bi 
sudjelovali predstavnici 2. Policijske postaje i kontakt policajac za naše područje u cilju 
procjene sigurnosne situacije i razmjene informacija. 
 
AD 2 

Vijeće je razmatralo pristigle zahtjeve grañana za uvrštenjem odreñenih radova u komunalne 
prioritete za narednu godinu, kao i ostale potrebe koje je potrebno na terenu izvršiti ukoliko za to 
sve budu dostatna predviñena novčana sredstva. 
  
      Zaključak: 
Vijeće jednoglasno usvaja 15 predloženih stavki za koje će redoslijed, odnosno prioritet utvrditi 
nakon financijske procjene svih radova od strane Odjela za komunalni sustav i Rijeka prometa. 
 
AD 3 

Predsjednik Vijeća izvješćuje Vijeće o prisustvu sastanku koji je organizirao za predsjednike 
Vijeća Gradski odjel za samoupravu i upravu. Na sastanku je bilo riječi o biltenima koje izdaju 
pojedini mjesni odbori s ciljem informiranja grañana o svojim aktivnostima. Gospodin Ribić smatra 
da bilten i nije baš dobar za informiranje o aktualnostima, jer ne može često izlaziti, nego 
eventualno jednom do dvaput godišnje, što nije dovoljno da bi pratio zbivanja na području 
mjesnog odbora i aktivnosti Vijeća. O biltenu se nije više raspravljalo. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 22:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Darinka Ban Tonko Bilčić 
 
 
 
 

         
                                                  


