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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  "SVETI NIKOLA" 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-28/14 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  12.10.2009. 
                                    
   

ZAPISNIK 
SA 23. SJEDNICE VMO "SVETI NIKOLA" 

 
23. sjednica VMO "Sveti Nikola" održana je 12.10.2009. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO , F. Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Tonko Bilčić, predsjednik VMO 
- Ksenija Cvek, zamjenik predsjednika VMO 
- Tadija Dankić, član VMO 
- Zdravko Ribić, član VMO 
- Vilim Floridan, član VMO 
- Željka ðakić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Sjednici opravdano nisu  bili nazočni: 
-Marijan Mihajić i Matejka Komlenac 
 
Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice VMO "Sveti Nikola": 

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

DNEVNI RED 
 

1.  Donošenje Programa rada Vijeća za 2010. godinu 
2. Rješavanje prilaza zgradi Zvonimirova 3/1,2,3,4 – informacija 
3. Komunalna problematika 
     - realizacija prioriteta za 2009. godinu 
     - prijedlog dodatne lokacije iz viška sredstava za komunalne prioritete u 2009. godini 
4. Problem lokacije zdravstvene ambulante Krnjevo 
5. Razno 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 

Program rada Vijeća za 2010. godinu Vijeće je jednoglasno usvojilo. 
 

AD 2 
      Otvaranjem gradilišta južno od Zvonimirove ulice u nepovoljan položaj dovode se stanari na 
adresi Zvonimirova 3/1,2,3,4  jer ostaju bez mogućnosti izlaza na sjevernu stranu, tj. na 
Zvonimirovu ulicu. Gosp. Bilčić i Ribić su zatražili informaciju o problemu kod pročelnice Odjela za 
komunalni sustav, g-ñe Irene Miličević, gdje su dobili obećanje da će kroz približno mjesec dana 
obavijestiti Vijeće o rješenju ovog problema. Vijeće daje punu potporu grañanima. 
 
 
   Zaključak: 
Vijeće daje punu potporu grañanima 
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AD 3 

Vijeće je primilo na znanje informaciju o realizaciji komunalnih radova predloženih kroz prioritete za 
2009. godinu. Raspravljalo je o dodatnoj lokaciji komunalnih problema koji bi se riješili iz viška 
sredstava u iznosu od 122.221,82 kn.  
 
  Zaključak: 
Vijeće donosi zaključak da gosp. Bilčić i Ribić izañu na teren s referentom Rijeka prometa, 
Zdenkom Nikšić, te da na licu mjesta dogovore dodatnu lokaciju za utrošak viška sredstava. 
 
AD 4 

O potrebi hitnog rješenja prostora za zdravstvenu ambulantu izvijestio je gospodin Zdravko Ribić. 
Naime, obratila mu se dr. Lukanović iz ambulante Krnjevo , te predala dopis Doma zdravlja iz 
koga se vidi da je krajnji rok za iseljenje 31.12.2009. godine. Iz diskusije članova Vijeća je vidljivo 
da Vijeće ne želi da grañani Krnjeva ostanu bez ambulante, te su voljni pridonijeti rješavanju 
problema. Vijeće donosi slijedeći  

 
Zaključak: 
Prostorije za rada Vijeća Mjesnog odbora Sveti Nikola u Zametskoj 6, Vijeće je voljno 
ustupiti za potrebe zdravstvene ambulante, uz uvjet da se pronañe privremeni prikladni 
prostor za rad Vijeća, do konačnog trajnog rješenja za Mjesni odbor. Vijeće pristaje na 
razmatrani prostor Rijeka frizera, Zametska 3, koji nije udovoljio kriterijima za ambulantu, a 
odgovarao bi kao kratkotrajno privremeno rješenje za rad Vijeća MO za redovne aktivnosti 
Vijeća i  biračka mjesta. Ostale aktivnosti, kao što su zborovi grañana i drugi veći skupovi 
održavali bi se na alternativnim lokacijama. 
 
AD 5 
 
O obilježavanju Evropskog tjedna lokalne demokracije izvijestila je tajnica MO. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO se priključuje obilježavanju tjedna lokalne demokracije na način da će 15. 
listopada biti "Dan otvorenih vrata MO", te da će taj dan predsjednik i još jedan član Vijeća 
dežurati od 18.00 do 19.00 sati u sjedištu MO s ciljem da grañanima odgovore na sva pitanja 
koja ih budu zanimala iz djelokruga rada Vijeća . 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Darinka Ban Tonko Bilčić 
 
 
 
 

         
                                                  


