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Z A P I S N I K 
SA 30. SJEDNICE VMO  

 
30. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 4. studenoga 2013. godine (ponedjeljak) s početkom u 
17.30 sati u prostorijama Mjesne samouprave, F.Čandeka 36b 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ida Mahmutefendić, predsjednica VMO 
- Marin barać, zamjenik predsjednice VMO 
- Kristian Čarapić, član VMO 
- Branko Miljak, član VMO 
- Kristijan Milić, član VMO 
- Željka ðakić, član VMO 
- Milka Milović, član VMO 
- Željko Rušec, član VMO 
- Milan Veselin, član VMO 

 
Sjednicu je otvorila  predsjednica VMO, g-ña Ida Mahmutefendić  i predložila utvrñivanje dnevnog 
reda: 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Promjena naziva Mjesnog odbora 
2. Razno 

 
 

Dnevni red je Vijeće jednoglasno prihvatilo. 
 
Zapisnik sa 29. sjednice jednoglasno je usvojen.  
 
AD . 1 
 
Predsjednica Vijeća g-ña Ida Mahmutefendić obrazlaže razloge radi kojih je predložena ova točka 
dnevnog reda. Naime, sukladno inicijativi kandidata za VMO iz redova SDP-a koju je sadržavao 
Program s kojim je izabrana većina u ovom Vijeću, obećano je da će se ovom Mjesnom odboru 
vratiti stari naziv Krnjevo. Gospodin Rušec prilaže tekst "Postupovni kriterij kao prejudicijalno 
(prethodno) pitanje", naglašavajući da je ovo pitanje o kome bi trebao odlučiti zbor grañana, a ne 
Vijeće Mjesnog odbora. Zamjenik predsjednice, gospodin Barać ističe da je ovo inicijativa kojoj 
slijedi procedura, tj. stav i mišljenje Odbora za mjesnu  samoupravu pri Gradskom vijeću i konačna 
odluka Gradskog vijeća. Gosp. Miljak i gosp. Rušec ponovno naglašavaju da je potrebno sazvati 
zbor grañana. Predsjednica Vijeća navodi da je naziv Krnjevo uvriježen u narodu, a i dio grada se 
zove Krnjevo. Predsjednica daje na glasanje prijedlog da se donese odluka o promjeni naziva 
Mjesnog odbora iz Sveti Nikola u Krnjevo, te da se odluka dostavi Odboru za mjesnu samoupravu 
pri Gradskom vijeću Grada Rijeke na daljnji postupak. Pristupilo se glasovanju te je utvrñeno  da je 
6 vijećnika glasalo za promjenu imena, a 3 vijećnika su bila protiv. 
 
 
 
 



  2

Zaključak: 
 
Vijeće donosi odluku o izmjeni naziva Mjesnog odbora iz Sveti Nikola u Krnjevo, te da se 
Odluka dostavi Odboru za mjesnu samoupravu pri Gradskom vijeću Grada Rijeke na daljnje 
postupanje. 
 
  
 
AD 2  
 
- Vijećnik gosp. Miljak ukazuje na nastalu deponiju smeća u dijelu Ulice Jože Vlahovića, na što 

je tajnica izvijestila da je već o tome obaviješten komunalni redar, te da je problem u postupku 
rješavanja. 

 
 
 
Sjednica je završila u 18.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Darinka Ban Ida Mahmutefendić 
 


