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Z A P I S N I K 
SA 16. SJEDNICE VMO  

16. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 08.05.2012. (utorak) s početkom u 19.00 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, g-ña Ida Mahmutefendić  i predložila slijedeći: 
 
 

D N E V N I  R E D 

 
1. Prijedlog prioriteta malih komunalnih radova za 2013. godinu 
2. Prijedlog lokacija za šetnju pasa 
3. Aktivnosti po Programu Vijeća u narednom razdoblju,  informacija 
4. Razno 

 
Dnevni red Vijeće je prihvatilo jednoglasno. 
Zapisnik sa prethodne sjednice jednoglasno je usvojen. 
 
 
 AD 1 

Predsjednica Vijeća čita prijedlog komunalnih radova za narednu godinu, koje su dijelom zatražili 
grañani, a većim dijelom uočeni i predloženi od članova Vijeća. Nakon rasprave o pojedinim 
radovima, prijedlog je predsjednica dala na glasanje, te su prioriteti za 2013. godinu jednoglasno 
usvojeni. 
 
 
AD 2 

Odjel gradske uprave za komunalni sustav inicirao je sustavni pristup odreñivanju i ureñenju 
površina u svrhu šetnice za pse i njihove vlasnike, te je zatražio od Vijeća mjesnih odbora prijedlog 
potencijalnih lokacija. Površine će stručno obraditi, te eventualno predložiti nove ili dodatne lokacije 
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, nakon čega će se 
pristupiti ureñenju i opremanju. Nakon obilaska područja, zaključeno je da bi najpogodnija lokacija 
bila izmeñu Zametske 10 i Crnčićeve 5, na površini koja je u naravi neiskorišteni boćarski jog. 
Vijeće jednoglasno prihvaća ovaj prijedlog. 
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AD 3 

O predstojećim aktivnostima informira predsjednica Vijeća. Naglašava da je već pripremljeno 
predavanje na temu alergija za kraj svibnja, a takoñer da bi se održalo još jedno u lipnju vezano za 
probleme s bukom. Dogovara se i koncert pjevačkog zbora "Lira". O sportskim aktivnostima 
izvješćuje zamjenik predsjednice, ujedno koordinator sportskih aktivnosti. Prijavili smo ekipe koje bi 
se takmičile na turnirima mjesnih odbora za Dan grada i to u disciplinama, boćanje, mali nogomet i 
briškula i trešeta. Takoñer bi učestvovali na turniru u briškuli i trešeti koji organizira MO Turnić ovaj 
mjesec. 
 
AD 4 

- Zamjenik predsjednice Marin Barać je uočio da je izvršeno asfaltiranje dijela ulice Jože 
Vlahovića od broja 10 do 14, a to je trebalo biti financirano sredstvima komunalnih prioriteta za 
2012. godinu. Predlaže Vijeću da se neutrošena sredstava za tu namjenu preusmjere na 
preregulacija prometa u Crnčićevoj ulici i preasfaltiranje dijela ulice Ivana Lupisa kod raskrižja 
sa Zametskom ulicom protukliznim asfaltom. Ovu sugestiju Vijeće jednoglasno prihvaća. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 21.00 sat. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Darinka Ban Ida Mahmutefendić 
 

 


