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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  "SVETI NIKOLA" 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-28/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  27.10.2009. 
                                    
   

ZAPISNIK 
SA 24. SJEDNICE VMO "SVETI NIKOLA" 

 
24. sjednica VMO "Sveti Nikola" održana je 27.10.2009. (utorak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO , F. Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Tonko Bilčić, predsjednik VMO 
- Ksenija Cvek, zamjenik predsjednika VMO 
- Marijan Mihajić, član VMO 
- Tadija Dankić, član VMO 
- Zdravko Ribić, član VMO 
- Vilim Floridan, član VMO 
- Željka ðakić, član VMO 
- Matejka Komlenac 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
 

Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice VMO "Sveti Nikola": 
Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Utvrñivanje konačnog redoslijeda komunalnih prioriteta za 2010. godinu 
2. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 

Predloženi komunalni prioriteti su po stručnim službama obrañeni i procijenjeni, te je vidljivo da 
ukupni troškovi nadmašuju za Mjesni odbor odreñeni iznos od 691.000,00 kn. Nakon diskusije 
Vijeće je donijelo  
 
Zaključak: 
Redoslijed komunalnih prioriteta neće se mijenjati, a kako bi radovi iznosili predviñenih  
691.000,00 kn izostavit će se točke 10. i 13., a točka 6. umanjiti za 1.000,00 kn. Izostavljene 
točke će se staviti u prioritete za naredno razdoblje. 
 

AD 2 
 
     - Vijeću su se predstavkom obratili grañani iz Hegedušićeve ulice broj 25  s molbom  da se 
postavi zaštitna ograda u  ureñenom okolišu zgrade kako bi se spriječilo dovoñenje kućnih 
ljubimaca i s tim u vezi zagañenja. 
 
   Zaključak: 
Vijeće smatra da je zahtjev opravdan, te zaključuje da se radi ovoga i drugih sličnih 
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problema na jednu od narednih sjednica pozove odgovorna osoba iz Komunalnog 
redarstva. 
 
    - Gospodin Ribić izvješćuje da se odustalo od prostora u Zametskoj 6 kojeg je Vijeće bilo 
spremno ustupiti za zdravstvenu ambulantu. Svi zainteresirani su suglasni  da  se za 
ambulantu prema odreñenim standardima uredi poslovni prostor Rijeka frizera u Zametskoj 
3. 
 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 

         
                                                  


