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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-28/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  22. prosinca 2014. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 2. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 
 

2. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 22. prosinca 2014. godine (ponedjeljak) 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 
- Nenad Srdoč, član VMO 
- Jelena Orban, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Antonija Marković, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 1. 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 2015. godinu 
2. Prijedlog lokacije za šetnju pasa na području MO 
3. Park u Meštrovićevoj ulici 
4. Postavljanje prometnog ogledala na izlazu iz ulice Udatnoga  
5. Prometna problematika u ulicama J. Vlahovića i M. Barača 
6. Razno 
 

Član VMO Nenad Srdoč je predložio nadopunu dnevnog reda. 
 
Predložen je slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Financijskog plana za 2015. godinu 
2. Prijedlog lokacije za šetnju pasa na području MO 
3. Park u Meštrovićevoj ulici 
4. Postavljanje prometnog ogledala na izlazu iz ulice Udatnoga  
5. Prometna problematika u ulicama J. Vlahovića i M. Barača 
6. Isticanje zastava na zgradama 
7. Razno 
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Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Predsjednik VMO Marin Barać obrazložio je nazočnim vijećnicima Financijski plan za 2015. godinu 
koji je napravljen u skladu s usvojenim programskim aktivnostima za 2015. godinu. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za 2015. godinu. 
 
 
AD 2 
Vijeće je u svibnju 2012. godine razmatralo potencijalne lokacije na području MO Svetog Nikole 
koje bi se mogle namijeniti psima, te je donijelo zaključak da se predloži površina između 
Crnčićeve 5 i Zametske 10.  U rujnu 2012. godine Vijeće je primilo dopis Direkcije za razvoj, 
urbanizam i ekologiju OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem kojim su 
predložene dvije lokacije za površinu namijenjenu psima na granicama MO Sveti Nikola i MO 
Turnić. Vijeće MO Sveti Nikola je uputilo odgovor nadležnom Odjelu da ostaje kod svojeg 
provotnog prijedloga površine namijenjene za boravak pasa (površina između Crnčićeve 5 i 
Zametske 10). 
Predsjednik VMO Marin Barać je predložio da Vijeće odustane od svog prvotnog prijedloga lokacije 
za površinu namijenjenu za boravak pasa, te da predloži novu lokaciju za istu namjenu – zelenu 
površinu između Crnčićeve 12 i Hegedušićeve 23 i 25.  
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog izmjene lokacije za šetnju 
pasa na području MO. 

 
 
AD 3 
OGU za komunalni sustav se obratio gospodin Sendi Host sa zahtjevom uređenja zelenih površina 
i proširenja javne rasvjete u parku u Meštrovićevoj ulici. Predsjednik VMO Marin Barać je upoznao 
Vijeće s odgovorom OGU za komunalni sustav o redovitom održavanju zelenih površina u 
Meštrovićevoj ulici i o opravdanosti zahtjeva za proširenjem javne rasvjete na istoj lokaciji, a koje 
se može realizirati kroz prioritete MO Sveti Nikola u narednom razdoblju. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Realizacija proširenja javne rasvjete i uređenja 

zelenih površina u parku u Meštrovićevoj ulici će se planirati kroz Plan komunalnih 
prioriteta za 2016. godinu. 

 
 
AD 4 
Predsjednik VMO Marin Barać je objasnio prometnu problematiku na izlazi iz Ulice Udatnoga na 
Vidovićevu cestu, te predložio da se na predmetnu lokaciju postavi prometno ogledalo. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. Uputiti će se zahtjev Rijeka 

prometu za postavljanjem prometnog ogledala na predmetnu lokaciju. 
 
 
AD 5 
Vijeće je primilo zahtjev gospođe Jadranke Pribanić, ovlaštene osobe zgrade Milutina Barača 15/1 
kojim traži da se Ulica J. Vlahovića preregulira u dvosmjernu i da se preregulira pravo prednosti na 
križanju ulica M. Barača i J. Vlahovića. Također upozorava na oštećen kolnik ispred zgrade M. 
Barača 15/2, pogotovo na mjestu gdje je željeznička pruga. 
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Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje i jednoglasno donijelo zaključak kojim se odbija 

zahtjev za preregulaciju Ulice J. Vlahovića u dvosmjernu jer bi se time onemogućilo 
parkiranje vozila (ukupna širina prometnice, osim traka za dvosmjerni promet ne 
dozvoljava i trak za parkiranje), te bi se značajno povećala ugroženost pješaka. Zbog 
toga je kroz Plan komunalnih prioriteta za 2012. godinu planirana izgradnja 
nogostupa u jednosmjernom dijelu predmetne ulice. Potrebno je uputiti požurnicu 
Rijeka prometu za izgradnju nogostupa u jednosmjernom dijelu Ulice J.Vlahovića, 
uputiti Hrvatskim željeznicama zahtjev za sanacijom dijela željezničke pruge ispred 
zgrade M. Barača 15/2 i tražiti mišljenje Rijeka prometa o promjeni prava prednosti 
na križanju ulica J. Vlahovića i M. Barača. O poduzetom obavijestiti gospođu 
Jadranku Pribanić. 

 
 
AD 6 
Član Vijeća Nenad Srdoč je primijetio da se u našem Gradu rijetko ističu državne zastave na 
stambenim zgradama za državne blagdane, te predlaže da se poduzmu određeni postupci kojima 
bi se to u budućnosti promijenilo. Predsjednik Vijeća Marin Barać je predložio da se u 2015. godini 
održi sastanak sa ovlaštenim osobama stanara zgrada i upraviteljima zgrada sa područja MO na 
kojem će se raspravljati i o potrebi isticanja državnih zastava na stambenim zgradama.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 

 
 
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 Marin Barać 
 
 
 
 

         
                                                  


