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Z A P I S N I K 
SA 36. SJEDNICE VMO  

 

36. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 10. lipnja 2014. godine (utorak) s početkom u 19.00 sati 
u prostorijama Mjesne samouprave, F.Čandeka 36b 
 

 Sjednici prisustvuju: 
- Marin Barać,  predsjednik VMO 
- Kristian Čarapić, zamjenik predsjednika VMO 
- Branko Miljak, član VMO 
- Željka ðakić, član VMO 
- Milan Veselin, član VMO 
- Željko Rušec, član VMO 
- Kristijan Milić, član VMO 
- Milka Milović, član VMO 
- Mujo Zečević, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 

 
Predsjednik Vijeća, Marin Barać, otvara sjednicu i predlaže slijedeći 
 
 

D N E V N I  R E D 

 
1. Analiza rada Vijeća u proteklom mandatu 
2. Razno 
 
 

Dnevni red za 36. sjednicu i zapisnik sa 35. sjednice VMO vijećnici su usvojili jednoglasno. 
 
AD.1. 
 

Predsjednik Vijeća, Marin Barać, naglasio je da je ovo Vijeće nedavno provelo izbore za 
predsjednika i zamjenika, nakon što je dotadašnja predsjednica Ida Mahmutefendić dala ostavku 
na funkciju predsjednice. Ukratko je potsjetio vijećnike na važnije odluke i dogañaje u vezi rada 
Vijeća. Posebnost ovog saziva Vijeća je da je čak  pet vijećnika iz raznih razloga dalo ostavku, te 
su njihove političke stranke imenovale njihove zamjenike. To nije utjecalo na provoñenje Programa 
Vijeća ni druge aktivnosti koje su provoñene po zahtjevu ili upozorenju grañana. Posebna pažnja 
se poklanjala realizaciji prioriteta malih komunalnih radova, napose izgradnji rampi za lakše 
kretanje invalida , ureñenju dječjih igrališta, zelenih površina, postavljanu prometne signalizacije i 
javne rasvjete, jer se pokazalo da su grañani najviše i zainteresirani  upravo za ovakve komunalne 
probleme. Vrlo uspješno su realizirane i ostale programom predviñene aktivnosti iz područja 
kulture, zdravstva, sporta kao i hvale vrijedne akcije prikupljanja pomoći za korisnike Socijalne 
samoposluge, te projekti predstavljanja nacionalnih manjina i edukativna predavanja iz raznih 
područja života grañana. 
Vijećnici su izrazili nadu da će nakon izbora za Vijeća MO, novo Vijeće osmisliti programe kroz 
koje će grañani moći zadovoljiti svoje potrebe iz područja komunalija, zdravstva, socijale, kulture i 
sporta kako je i predviñeno Pravilima Mjesnog odbora. 
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AD 2. 

 

  Budući da tajnica Vijeća MO odlazi u mirovinu, Vijećnici su se uz prigodnu riječ zahvalili na 
suradnji  i pozdravili. 
 

 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  jedne (2) stranice. 
 
 
 
 

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

Darinka Ban Marin Barać 
 


