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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-28/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  29. rujna 2015. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
S 10. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 

 
10. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 29. rujna 2015. godine (utorak) u 18:00 sati u 
prostorijama Mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b.  

 
Sjednici su bili nazočni:  

- Marin Barać, predsjednik VMO 
- Željko Vizintin, zamjenik predsjednika VMO 
- Anton Cindrić, član VMO 
- Mila Kožul, član VMO 
- Nikola Lazić, član VMO 
- Antonija Marković, član VMO 
- Nenad Srdoč, član VMO 
- Jelena Orban Ramić, tajnica MO 

 
 

 
Usvajanje zapisnika s 9. sjednice VMO Sveti Nikola: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Marin Barać i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Odgovor za korištenje prostora mjesne samouprave 
2. Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi 
3. Peticija za igralište u Kršinićevoj i ulici Udatnoga 
4. Rasprava o idejnom rješenju za dječje igralište istočno od OŠ "San Nicolo" 
5. Postavljanje dodatne rasvjete i video kamera na mjestu divljeg deponija u Ulici Milutina 

Barača 
6. Obavijest o izmjeni režima rada semafora na raskrižjima u Zvonimirovoj ulici 
7. Promemorija sa sastanka sa stanarom Ulice Udatnoga  
8. Informacija o zajedničkoj sjednici MO Turnić, MO Sveti Nikola i Odbora za mjesnu 

samoupravu 
9. Programi rada za 2016. godinu - informacija 
10. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
Vijeće je primilo odgovor Direkcije za mjesnu samoupravu na upit o iskoristivosti prostorija MO i 
eventualnom smanjenju visine naknade za korištenje kojim obavještavaju da su objekti mjesnih 
odbora u vlasništvu Grada Rijeke, a ne mjesnog odbora, i njima neposredno upravlja Odjel za 
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gradsku samoupravu i upravu. Vijeće MO daje mišljenje o davanju prostora na korištenje, ali 
Ugovor o korištenju prostora sa korisnikom sklapa Grad Rijeka, odnosno u ime Grada, pročelnik 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu. Korištenje prostora mjesne samouprave regulirano je 
Odlukom o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima 
mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke koju je donijelo Gradsko Vijeće Grada Rijeke na 
sjednici održanoj 12. lipnja 2014. godine, a ista je objavljena u "Službenim novinama Grada 
Rijeke" br. 8/2014. Također, poslovni prostori unutar objekta MO-a prvenstveno su namijenjeni i 
koriste se za rad Vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke i njihovih radnih tijela. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 2 
Na web stranicama Grada Rijeke objavljen je Poziv na predlaganje programa javnih potreba u 
kulturi Grada Rijeke u 2016. godini. Javne potrebe u kulturi čine razne kulturne djelatnosti, 
programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Rijeku koje se sufinanciraju sredstvima 
Proračuna Grada Rijeke. Rok za podnošenje prijedloga programa traje do 10. listopada 2015. 
godine. Predsjednik VMO Marin Barać pozvao je prisutne da svoje ideje dostave tajnici. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 3 
Vijeće je primilo dopunu dopisa primljenog u ožujku 2015. godine kojim se traži postavljanje 
gumenih podloga i ljuljački za bebe na dječjim igralištima u Kršinićevoj ulici i Ulici Udatnoga. 
Dopunu čine potpisi 37 građana koji podržavaju predloženu inicijativu. Predsjednik VMO Marin 
Barać predložio je da se ovi potpisi proslijede nadležnoj službi i da Vijeće zatraži realizaciju 
predmetnog zahtjeva iz sredstava za redovno održavanje dječjih igrališta.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog.  

 
 
AD 4 
Direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti je Vijeću dostavila idejno rješenje za uređenje dječjeg 
igrališta istočno od OŠ "San Nicolo". Rok za dostavu primjedbi je 7. listopada 2015.  
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da nema primjedbi na 

dostavljeno idejno rješenje. 
 
 
AD 5 
Budući da se nastanak divljeg deponija u Ulici Milutina Barača konstantno ponavlja i Vijeće je u 
više navrata neuspješno reagiralo, predsjednik VMO Marin Barać predložio je da se pokrene 
inicijativa za postavljanjem dodatne rasvjete i video kamera na predmetnoj lokaciji, te da se 
Policijskoj upravi uputi dopis sa zamolbom za povećanjem nadzora te lokacije. Član Vijeća Anton 
Cindrić je potvrdio da je to veliki problem koji traje godinama i definitivno treba nešto poduzeti.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog predsjednika Vijeća.  

 
 
AD 6 
Vijeće je primilo obavijest o izmjeni režima rada semafora na raskrižjima u Zvonimirovoj ulici. 
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Naime, na temelju dobivenih statističkih podataka od strane Prometne policije o broju prometnih 
nesreća na predmetnim raskrižjima (Zvonimirove i I. Matetića Ronjgove, te Zvonimirove i Vinka 
Benca) te analize režima rada semafora Rijeka promet d.d. je tražio odobrenje od Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav da uvede novi režim rada semafora uvođenjem zaštitnog lijevog 
skretanja, a sve u cilju povećanja sigurnosti u prometu. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 7 
Predsjednik Vijeća Marin Barać je 15. rujna 2015. godine održao sastanak na terenu sa Rikardom 
Rovanom, stanarom zgrade Udatnoga 4. Tema sastanka je bila povećanje sigurnosti u prometu i 
uređenje okoliša u Ulici Udatnoga. Na sastanku je iskazana potreba za postavljanjem ležećih 
policajaca u Ulici Udatnoga ispred k. br. 2 i 8 s ciljem zaštite djece koja pretrčavaju cestu (blizina 
dječjeg igrališta), postavljanjem prometnog ogledala na izlazu iz Ulice Udatnoga (tijekom ljetnih 
mjeseci je značajno smanjena preglednost zbog gušće vegetacije), iscrtavanjem pješačkog 
prijelaza na prilazu parkiralištu jugoistočno od k. br. 8 i uređenjem parkirališta na način da se 
postave vaze sa cvijećem na određenim mjestima i zasade drveća s ciljem oplemenjivanja okoliša.  
Osim toga gdin. Rikard Rovan iskazao je potrebu za gradnjom sjevernog ulaza na parkiralište za 
automobile. Predsjednik Vijeća je predložio da se prva četiri prijedloga proslijede nadležnim 
službama, a o posljednjem prijedlogu da se traži mišljenje drugih stanara i stručnih službi. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog predsjednika Vijeća. 
 
 
AD 8 
Predsjednik Vijeća Marin Barać obavijestio je prisutne o održavanju zajedničke sjednice sa 
Vijećem MO Turnić i Odborom za mjesnu samoupravu. Sjednica će se održati 12. ili 13. listopada 
2015. godine. Sa predsjednikom VMO Turnić dogovoreno je da će se napraviti zajednička 
prezentacija na temelju koje će se pokrenuti rasprava o aktualnim problemima na području ova dva 
mjesna odbora. Poziv će biti poslan kada se odredi termin održavanja sjednice, a predsjednik VMO 
je pozvao prisutne da prisustvuju zajedničkoj sjednici.  
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 9 
Vijeće je od Odjela za gradsku samoupravu i upravu primilo upute za prijavu Programa rada za 
2016. godinu. Predsjednik Vijeća Marin Barać predložio je da za iduću godinu predvide manji broj 
programa sa većim brojem aktivnosti, te zamolio prisutne da za sljedeću sjednicu pripreme svoje 
prijedloge. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 10 
Vijeće je primilo odgovor od Odjela gradske uprave za komunalni sustav kojim obavještavaju da je 
krov trgovačkog centra Kaufland u vlasništvu samog trgovačkog centra i da temeljem ugovora 
sklopljenog između Grada Rijeke i tvrtke DIL Europa-razvoj d.o.o. Grad održava dio krova 
trgovačkog centra kao površinu javne namjene.    
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Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
Vijeće je primilo obavijest od Direkcije za komunalno redarstvo da je uklanjanje oštećenja 
potpornog zida u ulici Jože Vlahovića nasuprot k. br. 11 proslijeđeno na daljnje postupanje Upravi 
za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja jer se radi o zidu u 
privatnom vlasništvu. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
Predsjednik Vijeća Marin Barać je upoznao prisutne da su stupići na interventnom putu u 
Crnčićevoj ulici postavljeni u kolovozu na zahtjev Vijeća, no stanari su ih u kratkom roku otpilili. 
Budući da se predmetni stupići učestalo razbijaju, predsjednik Vijeća je predložio da se zatraži 
postavljanje pilomata i betonskih vaza sa strane kako bi se onemogućio prolazak vozilima i 
povećala sigurnost pješaka. Time bi se dugoročno gledano uštedio novac namijenjen za sanaciju 
stupića. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog.  
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
 
 

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

                    Jelena Orban Ramić Marin Barać 
 
  
 


