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Z A P I S N I K 
 

SA 4. SJEDNICE VMO  
4. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 14.10.2010. (četvrtak) 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 
- Mile Biondić, član VMO 
- Kristian Čarapić, član VMO 
- Dejan Kurelić, član VMO 
- Željko Rušec, član VMO 
- Milisava Milović, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Opravdano odsutan Hadi Aji, član VMO 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Prijedlog Programa rada Vijeća MO za 2011. godinu 
2. Prijedlog za dodatne lokacije po prioritetima iz 2010. godine 
3. Razno 

a. očitovanje o spravama na dječjem igralištu u Hegedušićevoj ul. 
b. očitovanje o utrošku viška sredstava za komunalne prioritete na  

ureñenje staze do dječjeg igrališta Krnjevo 20 
c. predstavke stanara Medovićeva 1 
d. zahtjev za uklanjanje rukohvata - Aldo Surina, Zvonimirova 64 
e. pješački prilaz zgradi Zvonimirova 3/1,3/2,3/3 i 3 / 4, zadnja informacija 

             f.   donošenje odluke o odricanju vijećničke naknade za jedan mjesec 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
Zapisnik sa 3. sjednice VMO usvojen jednoglasno. 
 
AD 1 
Predsjednica Vijeća započinje s obrazloženjem Prijedloga programa rada Vijeća za narednu 
godinu. Vijećnici izabrani s liste HDZ-a nezadovoljni što u Prijedlog programa nije uključen i 
prijedlog TO HDZ-a Sveti Nikola, napuštaju sjednicu. Sjednica je nastavljena s pet Vijećnika, što je 
dovoljno za pravovaljano donošenje odluka. 
Predsjednica je nastavila s izlaganjem, te Prijedlog programa dala na glasanje. 
Zaključak: 

• Vijeće jednoglasno donosi odluku o usvajanju Programa rada Vijeća u predloženom 
obliku. Nakon povratne informacije o financiranju pojedinih programa od strane  Odjela 
gradske uprave, Vijeće će donijeti konačni program. 
 

AD 2 
Rijeka promet   je zatražio od Vijeća da se očituje o utrošku viška sredstava za komunalne 
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prioritete za 2010. godinu u iznosu od 165.750,79 kn s PDV-om, koji je nastao radi povoljnije 
ugovorenih radova nego što je planirano. Ujedno predlaže utrošak sredstava na ureñenje stubišta i 
pješačke staze od nogostupa u Vidovićevoj ulici prema Ulici Kršinićeva 18, što su grañani već 
ranije tražili da se izgradi. 
      
Zaključak: 
• Vijeće jednoglasno donosi odluku da se prihvati prijedlog Rijeka prometa, tj. da se od 

viška sredstava za komunalne prioritete za 2010. izgradi stubište i pješačka staza od 
nogostupa u Vidovićevoj ulici prema Kršinićevoj 18. 

 
AD 3 
- Referent za dječja igrališta iz odjela za komunalni sustav zatražila je da se Vijeće očituje o 
prijedlogu zamjene ljuljačke u obliku gondole,  ljuljačkom za djecu do 3 godine na igralištu kod 
zgrade Hegedušićeva 12. 
 
Zaključak: 
Vijeće donosi odluku da se zadrži postojeća gondola, a doda još ljuljačka za malu djecu. 
Takoñer da se cijelo igralište uredi. 
 
- Po zahtjevu Odjela za komunalni sustav da se Vijeće očituje o utrošku sredstava namijenjenih za 
komunalne prioritete za 2010. godinu u iznosu od 22.804,20 kn  na ureñenje staze prema dječjem 
igralištu od zgrade I.M. Ronjgova 2  prema igralištu južno od zgrade Krnjevo 20. 
 
Zaključak: 
Vijeće jednoglasno donosi zaključak da se prihvaća prijedlog Odjela za komunalni sustav. 
 
- Ovlašteni predstavnik stanara Medovićeva 1 traži od Vijeća odobrenje za postavljanje stupića 

na nogostup kao zapreku parkiranja ispod prozora zgrade i takoñer izgradnju potpornog zida 
na mjestu gdje se nalaze kante za odlaganje otpada. 

 
Zaključak: 
Vijeće donosi zaključak da se zahtjev za postavljanje stupića proslijedi nadležnom za tu 
problematiku Rijeka prometu, a zahtjev za izgradnju potpornog zidića oko kanti za otpad 
Vijeće odbija kao neopravdan. 
 
- Aldo Surina, Zvonimirova 64 obratio se Vijeću s molbom za uklanjanje dijela rukohvata na 

stubištu koje ide od Zvonimirove ulice do zgrade I.M.Ronjgova 1, a koja mu otežava pristup i 
ulaz u stan jer se auti parkiraju do rukohvata. 

 
Zaključak: 
Vijeće donosi zaključak da će konačnu odluku donijeti nakon izvida na terenu. 
 
- Vijeće je primilo na znanje očitovanje Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 

gospodarenje zemljištem o učinjenom vezano za ureñenje prilaza zgradi Zvonimirova 3/1 do ¾ 
 
- Vijeće donosi zaključak da će se odreći naknade za održane sjednice u prosincu ove godine u 

korist socijalno ugroženih grañana. Kriteriji za dodjelu socijalne pomoći utvrdit će se 
posredstvom medicinske patronaže. Iznos od 100,00 kn svaki Vijećnik će priložiti u gotovini. 

 
 
Sjednica je završila u 21.00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Darinka Ban Ida Mahmutefendić 
 


