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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  "SVETI NIKOLA" 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-28/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  14.09.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 22. SJEDNICE VMO "SVETI NIKOLA" 
 

22. sjednica VMO "Sveti Nikola" održana je 14.09.2009. (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 
- Matejka Komlenac, član VMO 
- Marijan Mihajić, član VMO 
- Željka ðakić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Sjednici opravdano nije  bio nazočan: 
-Vilim Floridan, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice VMO "Sveti Nikola": 

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

DNEVNI RED 
 

1.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu korištenja prostora mjesne samouprave 
2.   Usvojeni prijedlozi smjernica na Gradskom vijeću za razdoblje 2009-2013/informacija 

      3.  Upute za donošenje programa rada Vijeća za narednu godinu 
      4.   Predstavke grañana 
            - Zoran Keber, Crnčićeva 12 
            - Mario Garac, A.Kosića Rika 11 
            - Predstavka grañana, Medovićeva 5 
      5. Razno 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 

Nakon čitanja i rasprave o Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o načinu korištenja prostora 
mjesne samouprave, Vijeće je donijelo slijedeći 

   Zaključak: 

Vijeće predlaže da se u Odluci ostavi mogućnost davanja prostora na korištenje s 
plaćanjem, za namjenu proslava i ostalog, s tim da Vijeća MO u donošenju prethodnog 
mišljenja temeljitije razmotre namjere korisnika prostora i utvrde pravila korištenja. S 
ostalim prijedlozima izmjena u Odluci Vijeće je suglasno. 
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AD 2 

Vijeće je primilo na znanje prijedloge smjernica za razdoblje 2009 – 2013 usvojenih na Gradskom 
vijeću, bez rasprave. 
 
 
AD 3 

Svi članovi Vijeća primili su Upute za pripremu i donošenje Programa rada Vijeća za narednu 
godinu. Raspravljalo se o prijedlogu gospodina Ribića da se osnuje Udruga za zaštitu i i 
promicanje prava pacijenata. Nakon konstatacije da Vijeće ne može biti osnivač niti financijski 
potpomagati osnovane udruge, donesen je slijedeći 

 
Zaključak: 
Kroz program rada za narednu godinu u odgovarajućem poglavlju planirati pomoć kod 
osnivanja Udruge za zaštitu pacijenata, kao i predvidjeti predavanje na istu temu. Po 
ostalim točkama Programa rada tajnica će pripremiti prijedlog o kome će se raspravljati na 
idućoj sjednici. 
 
AD 4 
 
-Vijeću se obratio grañanin Zoran Keber, Crnčićeva 12 s upozorenjem na klizav kolnik od 
Crnčićeve 12 prema Zametskoj ulici uz trgovački centar Kaufland. 
 
Zaključak: 
Vijeće smatra da je upozorenje opravdano, te će zahtjev za postavljanjem novog prikladnog 
asfaltnog sloja predložiti kroz prioritete malih komunalnih radova u narednom periodu. 
 
- Mario Garac, A.Kosića Rika 11 ukazuje na potrebu izgradnje dječjeg igrališta na području 

sjevernog dijela našeg mjesnog odbora, te predlaže u tu svrhu 5 mogućih lokacija : A.Kosića 
Rika 2, A.Kosića Rika 8, A.Kosića Rika 10. A.Kosića Rika 11 i A.Kosića Rika 12, sve uz 
zaobilaznicu. 

 
Zaključak: 
 
Vijeće zaključuje da prve 3 adrese ne pripadaju području našeg Mjesnog odbora, te se o 
njima ne može ni raspravljati, a za preostale dvije, A.Kosića Rika 11 i 12 uputiti upit Odjelu 
za komunalna pitanja o mogućoj namjeni za dječje igralište. 
 
- Stanari Medovićeve ulice broj 5, obratili su se Vijeću sa zahtjevom da im se odobri postavljanje 

stupića na nogostupu radi onemogućavanja parkiranja na istom, jer u zgradi imaju 6 invalida 
koji imaju probleme s prilazom zgradi.  

 
Zaključak: 
 
Vijeće je mišljenja da se stupići mogu postaviti u cilju zaštite pješaka, te da se mišljenje 
Vijeća o tome kao i predstavka grañana upute Rijeka prometu na daljnji postupak. 
 
AD 5 
 
Razno 
 
- Konstatirano je da su na nekim lokacijama saobraćajni znaci postavljeni prenisko, pa je 

zaključeno da se ispitaju u Rijeka prometu standardi prema kojima se isti postavljaju. 
Takoñer je uočeno da su saobraćajne oznake za Luku postavljene na raskrižjima 
Krnjevo i Mlaka na način da zbunjuju strane vozače, koji prema tim oznakama 
završavaju u krugu ex Torpeda ili 3. Maja tražeći trajekt. Nastaje problem kad se sa 
svojim kamp-kućicama trebaju okrenuti.  

 



 3/3 

 
- Gospodin Ribić izvješćuje o svojim kontaktima s pročelnicom Gradskog odjela za 

zdravstvo i socijalnu skrb u vezi iseljenja zdravstvene ambulante na Krnjevu. Navodno 
se sada razmatra poslovni prostor Rijeka frizera u Zametskoj ulici u svrhu prenamjene 
za ambulantu. Poslati Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb pismeno sa podrškom Vijeća  
oko razmatranja spomenutog prostora kao moguće lokacije zdravstvene ambulante. 

 
 
 
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 
 
 
 
 

         
                                                  


