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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-28/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  27. travnja 2016. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 17. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 
 
 

17. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 27. travnja 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 
- Jelena Orban Ramić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni:  

- Antonija Marković, član VMO 
- Nenad Srdoč, član VMO 

 
Ostali nazočni: 

- Vedran Sabljak, član Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 

 
 
Usvajanje zapisnika s 16. sjednice VMO Sveti Nikola: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Marin Barać i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Informacije vijećnicima o: 
- prijedlozima komunalnih prioriteta 
- Danima Sv. Vida 
- osnivanju Kluba čitatelja 
- osnivanju Kluba umirovljenika 
- izgradnji parka za pse 
- hodogramu aktivnosti projekta Riječkog programa lokalnog partnerstva 

2. Molba VMO Luka za pružanje potpore kod prometne problematike u Ulici Riva Boduli 
3. Sanacija ograde kod OŠ San Nicolo 
4. Dopisi pristigli između dvije sjednice 
5. Razno  

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
Poziv građanima za predlaganje projekata uređenja i održavanja komunalne infrastrukture trajao je 
do 22. travnja. Na temelju pristiglih prijedloga Vijeća MO konačnu tablicu prijedloga prioriteta 
trebaju dostaviti Odjelu gradske uprave za komunalni sustav do 20. svibnja na daljnju obradu.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 
Temeljem poziva Odjela za gradsku samoupravu i upravu za sudjelovanje u sportskim susretima 
mjesnih odbora povodom Dana Svetog Vida, za MO Sveti Nikola sudjelovati će 3 ekipe (briškula i 
trešeta, boćanje i mali nogomet). Ekipe treba prijaviti do 30. travnja, a popis imena natjecatelja sa 
adresom prebivališta predati do 20. svibnja. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
U petak 22. travnja povodom Dana knjige član Vijeća dr. med. Nikola Lazić održao je predavanje o 
Shakespeareu i Cervantesu, čime je najavljeno osnivanje Kluba čitatelja. Kada se odredi vrijeme 
održavanja prvog sastanka, poslati će se pozivi građanima na kućne adrese i putem medija. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Predsjednik Vijeća Marin Barać izvijestio je prisutne o zadnjoj informaciji o osnivanju Kluba 
umirovljenika. Traži se adekvatni prostor koji će udovoljavati svim potrebnim uvjetima. Od prostora 
na adresi Franje Čandeka 36 B2 se odustalo jer je u lošem stanju i potrebna su značajnija 
financijska sredstva da ga se uredi.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
U postupku je priprema terena za izgradnju parka za pse na zelenoj površini između Crnčićeve i 
Hegedušićeve ulice. Prema informacijama iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav, park bi 
trebao biti završen do kraja 2016. godine. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Predsjednik Vijeća Marin Barać izvijestio je prisutne o održanom predstavljanju projekta „Moje 
dvorište – moja odgovornost“. Prikupljaju se ponuda za klupe, betonske vaze i boju, a planira se da 
će projekt biti završen u jesen ove godine. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 2 
Vijeće MO Luka uputilo je svim Vijećima mjesnih odbora zamolbu za pružanjem potpore u 
pokušaju povrata dvosmjernog prometovanja u Ulici Riva Boduli.  
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Zaključak: 
• Nakon rasprave vijeće je jednoglasno donijelo odluku o davanju potpore Vijeću MO 

Luka da nađu što bolje rješenje koje će svima biti u korist.  
 
 
AD 3 
Vedran Sabljak upoznao je prisutne s potrebom sanacije ograde na igralištu Osnovne škole San 
Nicolo, zbog blizine ceste i željezničke pruge. OŠ San Nicolo uspjela je prikupiti sredstva za 
podizanje ograde na zapadnom dijelu igrališta. Potrebno je postaviti ogradu i na južnu stranu 
igrališta jer je sigurnost djece sa postojećim stanjem ugrožena. Predsjednik Vijeća Marin Barać 
predložio je da Vijeće uputi dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav za postavu žičane 
mreže visine oko 4 m na preostalom dijelu igrališta OŠ San Nicolo.   
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog.  

 
 
AD 4 
Vijeće je primilo odgovor Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti kojim obavještavaju da zahtjev 
za postavljanjem rasvjetnog tijela na parkiralištu kraj zgrade Zametska 52 smatraju opravdanim. 
Budući da se radi o značajnijim financijskim sredstvima predlažu da se navedeni projekt uvrsti u 
prijedloge prioriteta za 2017. godinu.   
 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se navedeni zahvat uvrsti u prijedloge 

prioriteta za 2017. godinu. 
 
 

Komisija za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke i KD Čistoća 
d.o.o. uputili su odgovor kojim obavještavaju da će kontejneri za kućni otpad ispred zgrade Ivana 
Luppisa 15 biti premješteni na novu lokaciju prema prijedlogu stanara. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Vijeće je primilo odgovor KD Čistoća d.o.o. na zahtjev za zamjenu metalnih kontejnera plastičnima 
ispred zgrade Ivana Luppisa 9 kojim obavještavaju da su trenutno u nedostatku plastičnih 
kontejnera, te da će navedenu lokaciju razmotriti. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Direkcija plana, razvoja i gradnje uputila je odgovor kojim obavještava da će nastojati u Plan za 
2017. godinu uvrstiti izgradnju vodovodnog ogranka duljine oko 130 m kako bi se omogućio 
premještaj vodovodnog okna zgrada Zvonimirova 3/1, 3/2, 3/3 i 3/4. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Vijeće je putem rubrike „Pitajte odgovoriti ćemo“ primilo prigovor stanarke Ulice A. Kosića Rika 
zbog zapuštenih zelenih površina od Ulice A. Kosića Rika prema Osnovnoj školi Eugen Kovačić. 
Podnositeljica ukazuje na mnoštvo smeća, zapušteno zelenilo i nedostatak košarica za smeće, te 
predlaže da se predmetne površine počnu redovno održavati, postavljanje košarice za otpatke i 
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znakova zabrane za pse u parkove i na dječja igrališta. Članica Vijeća Mila Kožul složila se da je 
predmetno područje zapušteno i predložila da se kroz prioritete za 2017. godinu postave košarice 
za otpatke. 
 

 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se u prijedloge prioriteta za 2017. godinu 
uvrsti stavka postave košarica za otpatke na predmetnu zelenu površinu. 

 

 
 
 
AD 5 
Pod točkom Razno nije bilo rasprave. 

 

 
 
 
Sjednica je završila u 20:20 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
 
 

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

                    Jelena Orban Ramić Marin Barać 
 
  


