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Z A P I S N I K 
SA 34. SJEDNICE VMO  

 
34. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 30. siječnja 2014. godine (četvrtak) s početkom u 19.30 
sati u prostorijama Mjesne samouprave, F.Čandeka 36b 
 
 Sjednici prisustvuju: 
- Ida Mahmutefendić, predsjednica VMO 
- Marin Barać, zamjenik predsjednice VMO 
- Kristian Čarapić, član VMO 
- Branko Miljak, član VMO 
- Željka ðakić, član VMO 
- Milan Veselin, član VMO 
- Željko Rušec, član VMO 
Odsutni: 
- Milka Milović, član VMO 
- Kristijan Milić, član VMO 

 
D N E V N I  R E D 

 
1. Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora Sveti Nikola u 2013. godini 
2. Predstavka grañana iz Ulice I.M.Ronjgova 2 
3. Donošenje mišljenja o dužem radnom vremenu Caffe bara Forte, Meštrovićeva 16 

 
Dnevni red za 34. sjednicu i zapisnike sa 32. i 33. sjednice VMO vijećnici su usvojili jednoglasno. 
 
AD.1. 
 
Predsjednica je osvrćući se na Godišnje izvješće o radu izrazila zadovoljstvo učinjenim u protekloj 
godini, te je po istom otvorila raspravu. Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica je 
predložila da se o Izviješću glasa. Konstatirano je,  da je Godišnje izvješće o radu Vijeća u 2013. 
godini usvojeno jednoglasno. 
 
AD.2. 
 
Vijeću su se obratili grañani iz Ulice I.M.Ronjgova 2 sa zahtjevom da se proširi javna rasvjeta, na 
način, da se postavi novi rasvjetni stup na parkiralištu njihove zgrade i početku ulaska u park. 
 
Zaključak: 
 
Vijeće jednoglasno donosi odluku da se zahtjev za proširenjem javne rasvjete uvrsti u prioritete 
malih komunalnih radova za naredno razdoblje. 
 
AD.3. 
 
Odjel gradske uprave za poduzetništvo zatražilo je od Vijeća mišljenje o dozvoli  radnog vremena  
do 02,00 sata Caffe bara "Forte"-Meštrovićeva 16 za dan 31. siječnja 2014.a radi održavanja 
zabavnog eventa. 
 



  2

Zaključak: 
 
Vijeće jednoglasno po ovom zahtjevu daje pozitivno mišljenje. 
 
-U nastavku sjednice vijećnik gosp. Rušec prenio je zahtjev gospodina Ribića da mu se pismeno 
odgovori na njegovu predstavku vezanu na promjenu imena Mjesnog odbora. 
Predsjednica je naglasila da je na 32. sjednici Vijeća bila riječ o predstavkama gosp. Ribića kao i 
g-ñe Beljan, ali da će se o njima i pismeno očitovati. 
  
Ovaj se zapisnik sastoji od  jedne (2) stranice. 
 
 
 
 

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

Darinka Ban Ida Mahmutefendić 
 


