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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-28/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  29. siječnja 2016. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
S 14. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 

 
 

14. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 29. siječnja 2016. godine (petak) 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 13. sjednice VMO Sveti Nikola: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Marin Barać i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO za 2015. godinu 
2. Dopis Samouprave o financiranju programskih aktivnosti – na znanje 
3. Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu – na znanje 
4. Raspored postave mobilnih reciklažnih dvorišta – na znanje 
5. Zahtjev stanarke zgrade Hegedušićeva 12 
6. Dopisi pristigli između dvije sjednice 
7. Razno  

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća Marin Barać dao je na raspravu nazočnim vijećnicima Izvješće o radu Vijeća 
MO Sveti Nikola za 2015. godinu. Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali svi članovi Vijeća. 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu Vijeća MO za 2015. 

godinu. 
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AD 2 
Vijeće je od Odjela gradske uprave za samoupravu i upravu dobilo upute za financiranje 
programskih aktivnosti VMO u kojima obavještavaju o dvije promjene u odnosu na dosadašnje 
financijsko poslovanje. Predsjednik Vijeća Marin Barać pojasnio je prisutnima o kojim promjenama 
se radi. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 
AD 3 
Odjel gradske uprave za kulturu uputio je dopis kojim obavještava da će podržati programsku 
aktivnost Vijeća MO Sveti Nikola Open air. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 
AD 4 
Predsjednik Vijeća Marin Barać izvijestio je prisutne o novom rasporedu postavljanja mobilnih 
reciklažnih dvorišta za razdoblje od 29. veljače 2016. do 1. siječnja 2017. godine. Na području MO 
Sveti Nikola predviđene su čak 4 lokacije na koje će KD Čistoća privremeno postaviti mobilna 
reciklažna dvorišta. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 5 
Predsjedniku Vijeća Marinu Baraću obratila se stanarka zgrade Hegedušićeva 12 sa zamolbom da 
se napušteni kafić kraj njene zgrade makne jer se radi o uzurpaciji javne površine, te da se 
površina vrati u prvobitno stanje. Stanarka će napisati dopis i dostaviti ga do iduće sjednice. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 

AD 6 
Vijeće je primilo odgovor KD Čistoća kojim predlažu da se umjesto izgradnje platoa za kontejnere 
za razvrstavanje kućnog otpada ispred zgrade G. Carabino 11 predmetna situacija riješi na isti 
način kao i ispred zgrade G .Carabino 7. Predsjednik Vijeća Marin Barać je predložio da se podrži 
prijedlog KD Čistoća i da se uputi zahtjev Rijeka prometu za postavu 4 stupića na neiskorištenom 
platou ispred ulaza u predmetnu zgradu na koji će KD Čistoća premjestiti kontejnere za 
razvrstavanje otpada. 
 
 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se podrži navedeni prijedlog KD Čistoća. 

 
 

Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti uputila je Vijeću odgovor kojim obavještava da znakove 
zabrane za pse postavljaju isključivo na dječja igrališta i zbog toga nisu u mogućnosti udovoljiti 
zahtjevu građana za postavu predmetnog znaka u okolišu zgrade Becićeva 2. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
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Vijeće je primilo odgovor Odjela gradske uprave za komunalni sustav vezano za oplemenjivanje 
okoliša u Ulici Udatnoga. Budući da postavljanje betonskih vaza nije predviđeno u Planu sredstava 
za 2016. godinu, ovom zahtjevu nisu u mogućnosti udovoljiti. Što se tiče sadnje stabala uz ulaze 
Udatnoga 10-16 navode da su zelene površine vrlo male i zbog blizine stambene zgrade i garaža 
nisu adekvatne za sadnju stabala. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 
Direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti uputila je odgovor kojim obavještava da ne može 
udovoljiti zahtjevu za produljenje ograde iza zgrade u Ivekovićevoj 3 kako bi se onemogućio 
pristup kućnim ljubimcima.  
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
Vijeće je primilo negativan odgovor od Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti za bojanje 
ograde s južne strane zgrade Medovićeva 3 budući da se radi o ogradi koja se nalazi na zemljištu 
u privatnom vlasništvu.  
 

Zaključak:  
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Osnovna Waldorfska škola i Waldorfski vrtić izvijestili su Vijeće o obavljeno očevidu Komisije 
Grada Rijeke u vezi prijedloga projekta Riječkog programa lokalnog partnerstva. S obzirom da 
projekt ne podržava određenu vrstu uređenja koja je od potrebite važnosti za uređenje 
cjelokupnog okoliša, Osnovna Waldorfska škola i Waldorfski vrtić predlažu Vijeću da se obrati 
Gradu Rijeci sa zamolbom za postavljanjem dodatnog rasvjetnog tijela usmjerenog prema 
zgradi na već postojeći rasvjetni stup i zamjenom dijela asfaltnog tla površinom od šljunka ili 
drugog prirodnog materijala unutar prostora ograđenog stupićima. 
 

Zaključak:  
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da podrži prijedlog Osnovne Waldorfske škole 

za postavu dodatnog rasvjetnog tijela, a za prijedlog zamjene dijela asfaltnog tla da 
se traži dodatno pojašnjenje. 

 
 
AD 7 
Pod točkom Razno nije bilo rasprave.    
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 

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

                    Jelena Orban Ramić Marin Barać 
 
  


