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VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
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ZAPISNIK 

SA 5. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 
 

 
 

5. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 11. srpnja 2019. (četvrtak), s početkom u 18:00 sati, 
u prostorijama mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Marin Barać, predsjednik VMO 

 Jelena Zorić, zamjenica predsjednika VMO 

 Mila Kožul, članica VMO 

 Saša Ujdurović, član VMO 

 Ivica Dušić, član VMO 

 Branko Miljak, član VMO 

 Miomira Milovanović, tajnica MO 
 
Sjednici nije bio nazočan: 

 Klaudio Lazarić, član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika s 4. sjednice VMO Sveti Nikola: 
 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Marin Barać i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Nadopuna komunalnih prioriteta za 2020. godinu 
2. Prijave programa za 2020. godinu 
3. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1  

Marin Barać predložio je Vijećnicima na raspravu drugi dio pristiglih prijedloga građana za 
usvajanje prijedloga malih komunalnih akcija za 2020. godinu na području MO Sveti Nikola te 
prijedloge Vijećnika na razmatranje. 



 

 

Na prijedlog Vijeća, usvaja se prijedlog uređenja park zone Ivana Lupisa , nastavak projekta, 
pomoć dječjem vrtiću Krnjevo (stol i dvije klupe) i na molbu građanam postavljanje šest 
metalnih klupa sa žićanim naslonom i sjedištem kod crkve sv. Nikole Biskupa (kod ZTC-a) i 
dvije klupe kod župne kuće 
Nakon rasprave prihvaćena su sva tri prijedloga prioriteta koji će se dostaviti Direkciji za 
mjesnu samoupravu i OGU za komunalni sustav na obradu. 
 
Zaključak:    

 Vijeće je nakon analize donijelo odluku o prihvaćanju određenih nadopuna 
prijedloga prioriteta za 2020. godinu. 

 
AD 2 

 
Marin Barać je informirao Vijeće o obavezi rasprave i usvajanja Programa rada Vijeća MO 
Sveti Nikola za 2020. godinu. Predloženo je nastavljanje obavljanja dosadašnjih 
programskih aktivnosti. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno usvojilo početni prijedlog Programa rada za 2020. 
godinu, u sklopu kojeg će se održati sljedeće programske aktivnosti: 
1. Dan žena 
2. Dan MO 
3. Zdravi život 
4. Ekološka akcija 
5. Krnjevica 
6. Festival Krnjevo 

 
VMO Sveti Nikola usvojilo je jednoglasno, odnosno donijelo prijedlog FP za 2020. 
godinu. 
 

AD 3 
Član Vijeća Branko Miljak upozorio je Vijeće na problem parkiranja s kojim se suočavaju 
stanari Crnčićeve neparni brojevi. Prema izlaganju gospodina Miljaka, često se pronalaze 
po parkiralištu oštećeni automobili stanara te se često pronalaze nepropisno parkirani 
automobili stranih registarskih oznaka.  
 
Zaključak:  
Vijeće je zatražilo konkretne podatke o oštećenim automobilima te će po primljenim 
podacima dalje postupati.   
 
 
Sjednica Vijeća je završila u 20:00 h 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.   
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
 

Miomira Milovanović 
 

Predsjednik VMO Sveti Nikola: 
 

Marin Barać 
 
 

 

 
 
 

 


