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Z A P I S N I K 
SA 14. SJEDNICE VMO  

14. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 27.02.2012. (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u 
prostorijama Mjesne samouprave, F.Čandeka 36b 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ida Mahmutefendić, predsjednica VMO 
- Marin Barać, zamjenik predsjednice VMO 
- Hadi Aji, član VMO 
- Kristian Čarapić, član VMO 
- Dejan Kurelić, član VMO 
- Milka Milović, član VMO 
- Željko Rušec, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Odsutni: 
- Mile Biondić, član VMO 
- Ante Peran, član VMO 
 
Sjednicu je otvorila  predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 
 

D N E V N I  R E D 
 

 
1. Financijski plan Vijeća MO za 2012. godinu 
2. Informacija sa sastanka po pozivu Hrvatske ceste d.o.o.  

/ obilježavanje nove autobusne stanice u Zametskoj ulici/ 
3. Obilježavanje Meñunarodnog dana žena - program 

            4.   Razno 
 
 

Dnevni red Vijeće je prihvatilo jednoglasno. 
Zapisnik sa prethodne sjednice jednoglasno je usvojen. 
 
 
 AD 1 
Predsjednica Vijeća je obrazložila Financijski plan VMO za 2012. godinu, naglašavajući da je 
sačinjen na temelju ranije usvojenog programa rada koji sadrži i financijske pokazatelje za sve 
planirane aktivnosti. Ovim Planom su svi predviñeni troškovi objedinjeni na jednom mjestu, te 
rasporeñeni po zadanim pozicijama kojih se moramo pridržavati. 
 
Zaključak: 
 
Vijeće jednoglasno donosi odluku o usvajanju Financijskog plana VMO za 2012. godinu. 
 
 
 
 



  2

AD 2 
 
Po prijedlogu Vijeća za formiranje nove autobusne stanice u Zametskoj ulici kod TC Kaufland u 
smjeru zapad-istok, Hrvatske ceste, d.o.o. su održale sastanak kome su bili nazočni predsjednica 
Vijeća i zamjenik predsjednice. Načelno se svi sudionici sastanka slažu o potrebi stajališta, ali to 
tehnički uvjeti ne dozvoljavaju. Blizina semafora, zavoja, pješačkog prijelaza, širina ceste, razlozi 
su radi kojih bi potrebni radovi i izmještanja već postojeće infrastrukture  koštali do 1.000.000,00 
kn. O zaključcima sa sastanka dobit ćemo pisanu zabilješku. 
 
AD 3 
 
Meñunarodni dan žena kao prigodno dogañanje prema Programu rada Vijeća za ovu godinu, 
obilježit će se u suradnji s još dva mjesna odbora, Turnić i Mlaka. Mjesni odbor Mlaka ponudio je 
izložbu likovnih radova nastalih na likovnoj koloniji "Mlaka 2011.", koju bi prigodno otvorili, te 
pripremili koncert s nastupom Klape Opatija. Svim ženama će biti darovan cvijet i održan skroman 
domjenak. Predsjednica je posebno naglasila da svi članovi Vijeća nañu vremena i sudjeluju u 
pripremi programa, a i svim planiranim dogañanjima 8. ožujka u 17.30 sati. 
 
AD 4 
 
    - Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme i zaštitu i spašavanje, 

zatražila je od Vijeća da predloži osobu za povjerenika civilne zaštite za područje našeg 
Mjesnog odbora, a temeljem odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju u slučaju neposredne 
prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području grada Rijeke. Ukoliko Vijeće ne 
bude imalo prijedlog, Služba će zatražiti imenovanje takve osobe od Područnog ureda za 
zaštitu i spašavanje. 

 
Zaključak: 
 
Vijeće  donosi odluku da će do iduće sjednice koncem ožujka razmisliti o traženoj osobi, te 
donijeti konačni prijedlog. 
 
- Vezano za preregulaciju prometa u Crnčićevoj ulici, zaključeno je da se uspostavi kontakt s 

ovlaštenim osobama sa kućnih brojeva 4 do 12, te i od njih zatraži suglasnost, jer se 
preregulacija odnosi i na njihovu zgradu. Obvezu je preuzeo zamjenik predsjednice, Marin 
Barać. Diskutiralo se i o potrebi evidencije ovlaštenih osoba sa cijelog područja mjesnog 
odbora, koju bi u dogledno vrijeme i na najefikasniji način trebali ustrojiti. 

- Vijeću se obratila nepotpisana grupa grafitera s molbom za financijsku pomoć za dovršenje 
grafita u Ulici Mirka Čurbega. Pošto je zahtjev  potrebno proširiti obrazloženjem, te potpisati da 
se vidi tko su tražioci, neće se uvrstiti u dnevni red ove sjednice. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Sveti Nikola: 
 

Darinka Ban Ida Mahmutefendić 
 

 


