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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-28/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  30. ožujka 2016. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 16. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 
 
 

16. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 30. ožujka 2016. godine (srijeda) 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 15. sjednice VMO Sveti Nikola: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Marin Barać i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Parkiralište u Ulici Mirka Čurbega 
2. Kasniji završetak radnog vremena caffe bara „Piano“ 
3. Vodovodna cijev u Zvonimirovoj 3/1 do 3/4 
4. Informacije na znanje vijećnicima 
5. Razno  

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Vijeću su se obratili stanari Ulice Mirka Čurbega s problemom parkiranja. Jedan dio posjetitelja 
Zapadnog trgovačkog centra parkira svoja vozila u Ulici Mirka Čurbega, čime stanari ostaju bez 
velikog broja parkirnih mjesta i stoga mole da se poduzmu odgovarajuće mjere. Budući da u ovom 
slučaju ne postoji zakonska osnova za kažnjavanje, predsjednik Vijeća Marin Barać predložio je 
da se od  Rijeka prometa zatraži mišljenje oko proširenja parkinga na predmetnoj lokaciji. 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog.  
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AD 2 
Caffe bar "Piano" uputio je zahtjev OGU za poduzetništvo za određivanjem kasnijeg završetka 
radnog vremena do 02,00 sata za 8. travnja 2016. godine, te OGU za poduzetništvo traži 
mišljenje-suglasnost Vijeća MO. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se odobri kasniji završetak radnog 

vremena. 
 
 
AD 3 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. uputili su Vijeću odgovor za probleme vodoopskrbe zgrada 
Zvonimirove 3/1, 3/2, 3/3 i 3/4 kojim obavještavaju da je riječ o internom vodu dužine 130 m koji je 
vlasništvo korisnika usluga, a preduvjet za premještanje vodovodnog okna je izgradnja 
vodovodnog ogranka duljine oko 130 metara. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Odjelu gradske uprave za komunalni 

sustav uputi dopis kojim se traži uvrštenje izgradnje predmetnog vodovodnog okna 
u Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu. 

 
 
AD 4 
Vijeće je primilo odgovor Odjela gradske uprave za komunalni sustav kojim obavještavaju da su 
nakon obavljenog očevida utvrdili da je predmetni prolaz kod zgrade Jože Vlahovića 22 upisan kao 
javno dobro u općoj uporabi koji je u cijelosti u vlasništvu Republike Hrvatske. Zbog toga je 
potrebno obratiti se Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Uputiti će se odgovor podnositeljici zahtjeva. 

 
 
TD Rijeka promet d.d. uputio je odgovor kojim izvješćuju da su nakon izvršenog terenskog izvida 
utvrdili da je horizontalna preglednost na lokacijama G. Carabino – Karasova i Karasova kod k. br. 4 
i 6 dovoljna za sigurno uključivanje u promet, te postavljanje prometnih ogledala na navedenim 
lokacijama nije potrebno. Predsjednik Vijeća Marin Barać napomenuo je kako će tražiti od TD Rijeka 
promet d.d. sastanak na terenu kako bi im ukazao na nepreglednost ovih lokacija. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 

Vijeće je primilo obavijest od Direkcije plana, razvoja i gradnje obavijest o davanju odobrenja TD 
Rijeka promet d.d. za ugradnjom LED markera na nesemaforiziranom pješačkom prijelazu na 
Novoj cesti i ograničenje brzine vožnje na 60 kn/h.   
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 

 

AD 5 
Predsjednik Vijeća Marin Barać obavijestio je prisutne da će od 1. travnja do 22. travnja 2016. 
godine trajati Poziv građanima Grada rijeke, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-
poslovnih zgrada i udrugama građana za zaprimanje prijedloga za uređenje i održavanje objekata 
komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 2017. godinu.  
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Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
 

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

                    Jelena Orban Ramić Marin Barać 
 
  


