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Z A P I S N I K 

SA 3. SJEDNICE VMO  
 

3. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 30.08.2010. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama Mjesne samouprave, Zametska 6 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ida Mahmutefendić, predsjednica VMO 
- Marin Barać, zamjenik predsjednice VMO 
- Hadi Aji, član VMO 
- Mile Biondić, član VMO 
- Kristian Čarapić, član VMO 
- Dejan Kurelić, član VMO 
- Željko Rušec, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Opravdano odsutna Milisava Milović, član VMO 
 
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Prijedlozi za Program rada Vijeća za 2011. godinu 
2. Raspored dežurstva 
3. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
 
AD 1 
Članovi Vijeća su dostavili svoje prijedloge za uvrštenje u Program rada za iduću godinu. 
 
Zaključak: 

• Predsjednica i zamjenik predsjednice će sve zaprimljene prijedloge obraditi i pripremiti 
cjelovit Program rada za raspravu i usvajanje na Vijeću. 
 

 
AD 2 
Predsjednica VMO je načinila raspored za dežurstva svaki četvrtak od 17.00 do 19.00 sati radi 
primanja grañana. Dežurat će po dva člana Vijeća. Raspored je načinjen do kraja godine i Vijeće 
ga je jednoglasno usvojilo. 
      
 



  2 

 
AD 3 
 
- Vijeće je raspravljalo o zahtjevu Odjela gradske uprave za poduzetništvo u kome se traži 
mišljenje Vijeća o zahtjevu Caffe bara "INK" za dužim radnim vremenom do 3,00 sata 18. rujna 
2010. 
 

Zaključak: 
Kako je slično očitovanje zatraženo za isti Caffe bar za dan 28. kolovoza, a nije bilo 
primjedbi stanara o remećenju javnog reda i mira,  Vijeće jednoglasno donosi mišljenje 
da se može prema traženju  dozvoliti kasniji završetak radnog vremena do 3,00 sata i po 
ovom novom zahtjevu. 

 
 
 
 
 
- Gosp. Željko Rušec ističe problem obostranog parkiranja u Crnčićevoj ulici, te nedostatak 

parkirališnih mjesta . Rješenje bi bilo u natkrivanju dijela postojećeg parkirališta, jer druge 
mogućnosti za proširenjem nema. Predsjednica je naglasila da će ona ispitati mogućnosti u 
vezi ovog pitanja.         

 
- Gosp. Dejan Kurelić traži da se ispita mogućnost instaliranja besplatnog interneta za područje 

Krnjeva, kao što već postoji u užem centru grada. Zamjenik predsjednice, gosp. Marin Barać 
se ponudio da će ispitati mogućnosti u vezi ovog predmeta. 

 
- Gosp. Mile Biondić predlaže osnivanje pododbora kao nositelja programa. O ovom prijedlogu 

se Vijeće za sada nije izjašnjavalo. 
      Takoñer predlaže da se istraži mogućnosti odreñivanja neke plaže u granicama našeg  
      mjesnog odbora na koju bi grañani mogli dovoditi kućne ljubimce. Obvezu obilaska terena s      
      ciljem utvrñivanja mogućnosti u vezi ovog prijedloga preuzela je predsjednica Vijeća zajedno  
      s gosp. M. Biondić. 
 
 
 
 
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 
 


