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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-28/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  15. prosinca 2015. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
S 13. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 

 
13. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 15. prosinca 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 
- Jelena Orban Ramić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Nenad Srdoč, član VMO 
 
 

 
Usvajanje zapisnika s 12. sjednice VMO Sveti Nikola: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Marin Barać i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Financijskog plana za 2016. godinu 
2. Ostatak sredstava od realizacije komunalnih prioriteta za 2015. godinu 
3. Postavljanje prometnog ogledala u Karasovoj ulici 
4. Prometno rješenje u Medovićevoj ulici 
5. Izvještaji sa realiziranih programskih aktivnosti – Edukativna predavanja, Dan MO i 

Doček Sv. Nikole 
6. Odustajanje od realizacije programskih aktivnosti – Malonogometni turnir, Oslikajmo 

naše zidove i Predstavljanje nacionalnih manjina 
7. Prijedlog donošenja Zaključka za produženje radnog vremena 
8. Dopisi na znanje vijećnicima 
9. Razno  

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća Marin Barać obrazložio je nazočnim vijećnicima Financijski plan za 2016. 
godinu koji je napravljen u skladu s usvojenim programskim aktivnostima za 2016. godinu. 
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Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za 2016. godinu. 

 
 
AD 2 
Vijeće je primilo dopis Rijeka prometa d.d. kojim obavještavaju da je nakon realizacije plana 
prioriteta za 2015. godinu preostao iznos od ukupno 98.470,94 kn, te traže prijedlog pozicija na 
kojima će se ovaj ostatak utrošiti.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje i jednoglasno donijelo odluku da se preostala 

sredstva utroše na slijedeće stavke: 
1. postavljanje treptajućih led markera na nesemaforiziranom pješačkom prijelazu 

na Novoj cesti 
2. postavljanje rukohvata na stubištu istočno od kućnog broja 21 u Medovićevoj 

ulici do kućnog broja 20 u Meštrovićevoj ulici 
3. izrada invalidskih rampi na pješačkim prijelazima u Simonettievoj ulici, Ulici 

Udatnoga, Vidovićevoj cesti i Lozičinoj ulici, te na novom pješačkom prijelazu 
kod pothodnika u Medovićevoj ulici. 

 
 
AD 3 
Nakon razgovora sa stanarima Karasove ulice, predsjednik VMO Marin Barać je predložio da se 
uputi dopis Rijeka prometu d.d. kojim se traži postavljanje prometnih ogledala na dvije nepregledne 
lokacije u Karasovoj ulici.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je većinom glasova prihvatilo navedeni prijedlog.  

 
 
AD 4 
Predsjednik Vijeća Marin Barać izvijestio je prisutne o održanom sastanku sa predstavnicima 
Rijeka prometa d.d. na kojem se raspravljalo o prometnom rješenju za Medovićevu ulicu. 
Predstavnici Rijeka prometa d.d. obećali su napraviti nacrt prometnog rješenja s kojim će 
predsjednik Vijeća na idućoj sjednici upoznati vijećnike. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 5 
Predsjednik Vijeća Marin Barać podsjetio je prisutne o posljednjim programskih aktivnostima 
Vijeća. U okviru programske aktivnosti Edukativna predavanja u suradnji sa Udrugom Zona 00 i 
Patronažnom službom Doma Zdravlja Rijeka u 2015. godini održana su tri predavanja: "Kako se 
zaštititi od sunca", "Upoznavanje s osnovama prirodnog vrtlarstva" i "Hranom do zdravlja". 
Tradicionalno obilježavanje Dana MO započelo je 14. studenog 2015. godine boćarskim turnirom 
na boćalištu BK Mario Gennari. Slijedeća aktivnost bila je kreativna radionica 26. studenog, a u 
subotu 28. studenog održana su natjecanja u šahu i briškuli i trešeti. U zadnjim danima 
obilježavanja Dana MO održana je besplatna akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi i završna 
svečanost na kojoj je izvedena premijera predstave Kazališne grupe V. Cara Emina, a za glazbeni 
dio večeri se pobrinula grupa Peškani. 
Posljednja programska aktivnost Vijeća u ovoj godini namijenjena je najmlađima – Doček Svetog 
Nikole. Prigodni program održan je u ponedjeljak 7. prosinca, a sastojao se od priredbe Glazbeno 
scenske udruge RI-Stars i podjele slatkih paketa od strane Svetog Nikole. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
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AD 6 
Budući da zbog organizacijskih problema Vijeće u 2015. godini nije provelo programske aktivnosti 
Malonogometni turnir, Oslikajmo naše zidove i Predstavljanje nacionalnih manjina potrebno je 
donijeti odluke o odustajanju od realizacije tih programskih aktivnosti. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Direkciji za mjesnu samoupravu uputi 

dopis o odustajanju od realizacije navedenih programskih aktivnosti. 
 
 
AD 7 
Predsjednik VMO Marin Barać je predložio da Vijeće donese zaključak kojim bi se odobrio kasniji 
završetak radnog vremena u razdoblju od 18. prosinca 2015. do 10. siječnja 2016. svim 
ugostiteljskim objektima koji podnesu takav zahtjev, a nalaze se na području MO Sveti Nikola. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog da se donese Zaključak o određivanju 
kasnijeg završetka radnog vremena. 

 
 
AD 8 
Vijeće je primilo odgovor Komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području 
grada Rijeke, a vezano uz zahtjev stanara zgrade Crnčićeva 2 za postavljanje dodatnog 
kontejnera za kućni otpad. Komisija u dopisu obavještava da nije u mogućnosti zadovoljiti traženi 
zahtjev iz razloga što su uz predmetne kontejnere za miješani otpad postavljeni kontejneri za 
reciklažu koji stoje prazni, te da je KD Čistoća povećala odvoz na istoj lokaciji na tri puta tjedno što 
uvelike zadovoljava potrebe iz Pravilnika. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti odgovor podnositelju 
zahtjeva.  

 
 
Vijeće je primilo obavijest Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti o korekcijama u idejnom 
rješenju za uređenje dječjeg igrališta istočno od Osnovne škole "San Nicolo". 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 9 
Pod točkom Razno nije bilo rasprave.    
 
 
 
Sjednica je završila u 19:40 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 

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

                    Jelena Orban Ramić Marin Barać 
 
  


