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Z A P I S N I K 
SA 32. SJEDNICE VMO  

 
32. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 10. prosinca 2013. godine (utorak) s početkom u 18.30 
sati u prostorijama Mjesne samouprave, F.Čandeka 36b 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ida Mahmutefendić, predsjednica VMO 
- Kristian Čarapić, član VMO 
- Branko Miljak, član VMO 
- Željka ðakić, član VMO 
- Milan Veselin, član VMO 
Odsutni: 
- Marin Barać, zamjenik predsjednice VMO 
- Milka Milović, član VMO 
- Željko Rušec, član VMO 
- Kristijan Milić, član VMO 

 
D N E V N I  R E D 

 
1. Donošenje Financijskog plana Vijeća MO za 2014. godinu 
2. Realizacija plana komunalnih prioriteta za 2013. godinu- 

donošenje odluke o neutrošenim sredstvima 
3. Zahtjev za duže radno vrijeme Caffe bara "Dany" 
4. Razno 

 
 
Dnevni red za 32. sjednicu  i zapisnike sa 30. i 31. sjednice Vijeća, vijećnici su usvojili jednoglasno, 
bez primjedbi. 
 
AD.1. 
Financijski plan Vijeća MO Sveti Nikola za 2014. godinu obrazložila je predsjednica Vijeća, 
naglašavajući da je Plan sukladan već ranije usvojenom Programu rada u kome su planirani 
financijski pokazatelji. 
 
Zaključak: 
Vijeće donosi jednoglasno odluku o usvajanju Financijskog plana Vijeća za 2014. godinu 
 
AD.2. 
Rijeka promet, d.d. obratio se Vijeću sa zahtjevom da se predlože nove lokacije na kojima bi se 
neutrošenim sredstvima iz Komunalnih prioriteta za 2013. godinu izvršili potrebni radovi. Iznos 
neutrošenih sredstava je s Pdv-om 211.208,91 kn. 
 
Zaključak: 
 
Vijeće donosi odluku da se neutrošena novčana sredstva utroše na sanaciju interventnog puta 
južno od "plavog niza"- Crnčićeva 1 do 9, što nije moglo biti obuhvaćeno prioritetima za 2014. 
godinu, te da se riješi odvodnja na stazi uz dječje igralište prema Zametskoj ulici kod broja 14. 
 



  2

 
AD.3. 
 
Caffe bar "Dany" i "Veseljak" putem Odjela gradske uprave za poduzetništvo traže produženje 
radnog vremena do 02,00 sata. 
Caffe bar "Dany" traži produženje za badnjak, što je Vijeće većinom 4 glasa "za" i 1 "protiv", odbilo, 
imajući u vidu brojene pritužbe grañana na narušavanje javnog reda i mira oko toga objekta. 
Caffe "Veseljak" traži duže radno vrijeme u dane 13. i 14. prosinca radi održavanja blagdanskih 
domjenaka. Po ovom traženju Vijeće je dalo pozitivno mišljenje. 
 
AD.4. 
 
-Predsjednica izvješćuje da su pristigle predstavke grañana vezano na promjenu imena Mjesnog 
odbora. Tako je gospodin Ribić u svojoj predstavci  protivan inicijativi, dok se  gospoña Beljan o 
inicijativi vrlo pozitivno izjašnjava. 
-Nakon diskusije, zaključeno je da se treba izvijestiti prometno redarstvo o potrebi pojačanog 
nadzora nad nepropisnim parkiranjem u  i oko raskršća kod TC Kaufland, odnosno Zametske i 
Ulice I. Luppisa. 
-Zaključeno je da se pošalje požurnica za popravak lifta na stubištu kod TC Kaufland. 
-Zaključeno je da se zatraži uklanjanje nepoželjnog raslinja na parkiralištu u Crnčićevoj ulici  
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  dvije (2) stranice. 
 

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

Darinka Ban Ida Mahmutefendić 
 


