
 1/3 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  "SVETI NIKOLA" 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-27/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  22.09.2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 17. SJEDNICE VMO "SVETI NIKOLA" 
 

17. sjednica VMO "Sveti Nikola" održana je 22.09.2008. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO , F.Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Tonko Bilčić, predsjednik VMO 
- Ksenija Cvek, zamjenik predsjednika VMO 
- Tadija Dankić, član VMO 
- Zdravko Ribić, član VMO 
- Vilim Floridan, član VMO 
- Željka ðakić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Marijan Mihajić, član VMO  
- Gordana Juretić, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice VMO "Sveti Nikola": 

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

DNEVNI RED 
 
1. Pripreme za donošenje Programa rada Vijeća za 2009. godinu 
2. Postava svjetlosne signalizacije kod toplane - troškovnik  
3. Preregulacija prometa u Ulici J. Vlahovića – odgovor Rijeka prometa 
4. Predstavke grañana: 

- Rješavanje prijelaza preko pruge, Zvonimirova 3/1,3/2,3/3 i ¾ 
- Povlaštena parkirna karta za pod Jelšun 3 
- Postavljanje ograde, vrata i ureñenje prolaza kod Zametske 8 i 10 
- Financijska pomoć Boćarskom klubu "M.Gennari" – traži se 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Tajnica VMO, Darinka Ban, upoznala je vijećnike s potrebnim radnjama i rokovima u postupku 
donošenja Programa rada za narednu godinu. Posebno je bilo diskusije oko programa iz 
područja kulturnih dogañanja, jer je potrebno pripremiti program i u odreñenom roku podnijeti 
prijavnicu Odjelu za kulturu. Isto se odnosi i na programe iz područja sporta. 
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     Zaključak: 

Vijeće donosi zaključak da se iz područja kulture ide sa širim programom, obzirom na 
veličinu područja i broj stanovnika. Takoñer, da se podnese i prijava iz područja sporta, jer 
se i do sada obilježavanje Dana MO provodilo i kroz sportske aktivnosti.  

 
 
 
AD 2 
 
U vezi postavljanja dvostrukog svjetlosnog treptača na pješačkom prijelazu na Novoj cesti kod 
toplane, Vijeće je zatražilo od Rijeka prometa troškovnik radova. Analizirajući troškovnik Vijeće 
procjenjuje da su cijene stavki previsoke, ali da se ne možemo upuštati u provjere. 
 

Zaključak: 
Vijeće zaključuje da se svjetlosna signalizacija mora postaviti radi svakodnevne opasnosti 
na pješačkom prijelazu, te da će ove radove predložiti kroz prioritete malih komunalnih 
radova u slijedećem planskom razdoblju. 
 
AD 3 
 
Vijeće je primilo na znanje odgovor Rijeka prometa u vezi zahtjeva za preregulacijom prometa u 
Ulici J.Vlahovića. Odgovorom nije zadovoljno i predlaže slijedeći 

 
Zaključak: 

Zatražiti od Rijeka prometa da razmotri mogućnost izmjene prometovanja u Ulici 
J.Vlahovića na način, da se dozvoli parkiranje samo na jednoj strani prometnice, a druga 
strana uz postavljanje stupića ostavi za komuniciranje pješaka.  
 
AD 4 
 
- Stanarima iz Zvonimirove ulice broj 3/1 do 3/4 , a   i ostalim grañanima onemogućen je prijelaz 
preko željezničke pruge postavljanjem znaka zabrane prijelaza. Grañani su se obraćali Hrvatskim 
željeznicama i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture tražeći mogućnost komuniciranja kao i 
ranije. Budući da su dobili negativan odgovor, obratili su se Vijeću MO za pomoć. 
 

Zaključak: 
Kako Vijeće nema saznanja kome bi se obratili  u rješavanju ovog problema, zadužuje se 
tajnica VMO da se o tome raspita, te da se upute dopisi na odgovarajuća mjesta. Član 
Vijeća, g. Ribić će osobno pogledati situaciju na pružnom prijelazu. 
 
- Stanari iz Ulice Pod Jelšun 3 su kod podnošenja zahtjeva za povlaštenom parkirnom karticom za 
parkiranje u Ulici M.Barača nakon uvoñenja naplate parkiranja, greškom izostavljeni. 
 
      Zaključak: 
Vijeće zaključuje da se Rijeka prometu uputi dopis o ovim činjenicama i zatraži da se i za 
navedenu   adresu omogući povlašteno parkiranje. 
 
- Stanari iz Zametske ulice broj 8 i 10 traže postavljanje ograde, vrata i ureñenje pješačkog 

prolaza. 
 

Zaključak: 
Iz predstavke nije potpuno jasno kakvi se radovi traže, pa predsjednik Vijeća g. Bilčić uzima 
obvezu izvida na terenu, nakon čega će Vijeće donijeti odluku o postupku.  
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- Boćarsku klub "Mario Gennari" održava turnir, te moli financijsku pomoć. 
 

Zaključak: 
Vijeće prema Pravilima ne može dodjeljivati financijsku pomoć, ali je otvoreno za suradnju 
kroz razne sportske programe.  
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Darinka Ban Tonko Bilčić 
 
 
 
 

         
                                                  


