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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-28/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  29. rujna 2016. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 20. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 
 
 

20. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 29. rujna 2016. godine (četvrtak) 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 

 
Ostali nazočni: 

- Vedran Sabljak, član Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 
 
Usvajanje zapisnika s 19. sjednice VMO Sveti Nikola: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Marin Barać i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Promjena programske aktivnosti „Krnjevica“ 
2. Poziv Odjela gradske uprave za kulturu 
3. Poziv Udruge Smart 
4. Zahtjev stanara zgrade Milutina Barača 15/1 
5. Rasprava o izgradnji stubišta u Becićevoj ulici 
6. Zahtjev stanara zgrade A. Kosića Rika 11c 
7. Zahtjev stanara zgrade Zvonimirova 3/1 do 3/4 
8. Odgovori pristigli između dvije sjednice 
9. Razno  

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
U programskoj aktivnosti „Krnjevica“ planiran je boćarski turnir i oslikavanje zidova grafitima na 
području MO. Budući da se grafiteri do sada nisu odazvali, predsjednik VMO Marin Barać je 
predložio da se aktivnost oslikavanja zidova uvrsti u Program rada za 2017. godinu. Također je 
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izvijestio prisutne da ga je kontaktiralo Društvo sportske rekreacije Primorje sa namjerom da se 
VMO uključi u organizaciju Svjetskog prvenstva u potapanju brodova koje će se održati 15. 
listopada 2016. u prostoru nekadašnje tvornice Torpedo. S obzirom na navedeno, Marin Barać je 
predložio da VMO podrži ovu manifestaciju DSR „Primorje“, te da se sredstva koja su planirana za 
oslikavanje zidova prebace za pomoć u organizaciji Svjetskog prvenstva u potapanju brodova.  
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. Na idućoj 

sjednici će se točno definirati promjene pozicija u Financijskom planu. 
 
 
AD 2 
Odjel gradske uprave za kulturu uputio je poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi 
Grada Rijeke u 2017. godini. Rok za podnošenje prijedloga programa je do 10. listopada 2016. 
godine. Nakon rasprave, predsjednik VMO Marin Barać je predložio da članica Vijeća Mila Kožul 
do iduće sjednice napiše prijedlog programa. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 

 
 
AD 3 
Udruga SMART uputila je Vijećima MO poziv za prijavu za sudjelovanje u pilot programu pružanja 
podrške radu i razvoju jednog mjesnog odbora na području grada Rijeke. U suradnji sa Direkcijom 
za mjesnu samoupravu, Udruga SMART će pružiti mogućnost jednom mjesnom odboru 
kontinuirane podrške i konzultacija tijekom jedne godine rada s ciljem stvaranja modela za 
unaprjeđenje rada mjesnih odbora.  
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se ne izvrši prijava na 

sudjelovanje u ovom pilot projektu. 
 
 
AD 4 
Vijeću se obratila Jadranka Pribanić ovlaštena predstavnica zgrade Milutina Barača 15/1 sa 
pritužbom na loše stanje kolnika duž cijele Ulice Milutina Barača. Podnositeljica navodi da je 
predmetna ulica prekopana na puno mjesta i zbog toga opasna za vožnju, ali i za pješake, jer 
automobili parkiraju po nogostupima, pa pješaci hodaju po cesti. Vedran Sabljak je izvijestio 
prisutne da je isto pitanje postavljeno i na sjednici Gradskog vijeća, gdje je Gradonačelnik 
odgovorio da je za iduću godinu u planu sanacija dijela Ulice Milutina Barača prekrivenog granitnim 
kockama. Predsjednik Vijeća Marin Barać predložio je da Vijeće podrži ovu pritužbu i proslijedi je 
nadležnim službama i na znanje VMO Mlaka.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 

 
 
AD 5 
U Plan prioriteta na području MO za 2016. godinu uvrštena je stavka „Uređenje stubišta istočno od 
kućnog broja 2 u Becićevoj ulici prema Novoj cesti“. Početkom rujna počeli su pripremni radovi za 
realizaciju ove stavke Plana, no stanari zgrada Becićeva 2, 4 i 6 su potjerali radnike. Predsjednik 
VMO Marin Barać razgovarao je sa stanarima, no oni se protive izgradnji stepenica, te je zbog 
toga predložio da VMO odustane od realizacije ove stavke prioriteta u 2016. godini i da se umjesto 
nje predloži realizacija drugih neuvrštenih stavki.  
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se umjesto stavke 

„Uređenje stubišta istočno od kućnog broja 2 u Becićevoj ulici prema Novoj cesti“ u 
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Plan prioriteta za 2016. godinu uvrste dvije nove stavke: 
1. Produženje platoa za kontejnere za razvrstavanje kućnog otpada kod zgrade G. 

Carabino 11 
2. Postava rukohvata na stubištu istočno od kućnog broja 21 u Medovićevoj ulici do 

kućnog broja 20 Meštrovićevoj ulici. 
 
 
AD 6 
Vijeću se obratila stanarka zgrade A. Kosića Rika 11c zbog neosvjetljenog parka između ulica G. 
Carabino i A. Kosića Rika. U cijelom parku postoji javna rasvjeta koja radi do 21 sat, a nakon toga 
je park u mraku. Stanarka navodi da u njenoj zgradi ima dosta stanova u prizemlju koji su okrenuti 
prema parku i zbog potpunog mraka stanari se ne osjećaju ugodno ni sigurno i zbog toga moli da 
park bude osvijetljen tijekom cijele noći. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno odlučilo podržati predmetni zahtjev, te će ga proslijediti 

nadležnoj službi. 
 
 
AD 7 
Stanari zgrada Zvonimirova 3/1 do 3/4 ponovili su svoju zamolbu za sufinanciranje troškova 
zamjene 200 m duge vodovodne cijevi kod njihove zgrade. Predsjednik VMO Marin Barać 
predložio je da se ova zamolba ponovno uputi nadležnim službama kao podsjetnik za uvrštenje 
izgradnje predmetnog vodovodnog okna u Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. 
godinu. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 

 
 
AD 8 
Vijeće je primilo obavijest od Hrvatskih cesta o održanom sastanku predstavnika Grada Rijeke, 
Rijeka prometa d.d., KD Autotrolej d.o.o. i Hrvatskih cesta dana 12.9.2016 i izvidu na terenu 15.9. 
2016. ceste D304 (Zametska ulica). Zaključak sastanka je da trenutno nema uvjeta za 
pozicioniranje novih autobusnih stajališta na predmetnom dijelu državne ceste, a u slučaju izmijene 
koridora prometa pješaka i izgradnje dodatnih sadržaja razmotriti će se potrebe za pozicioniranje 
novih autobusnih stajališta. Predsjednik VMO Marin Barać se ne slaže sa zaključkom sastanka te 
predlaže da VMO nastavi inzistirati na uvođenju novog autobusnog stajališta na predloženoj 
lokaciji. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 

 
 
Vijeće je primilo odgovor Rijeka prometa kojim obavještavaju da je nemoguća tvrdnja da na 
semaforu na križanju Zametske, Liburnijske i Zvonimirove istovremeno zeleno svijetlo imaju dvije 
konfliktne grupe – vozačka iz smjera Zvonimirove prema Liburnijskoj i pješaci preko Liburnijske. 
Rijeka promet navodi da se može dogoditi da vozači iz Zvonimirove ulice prođu u zadnjoj sekundi 
žutog svijetla ili čak prvoj sekundi crvenog svijetla na semaforu i tada prođu preko pješačkog u 
Liburnijskoj ulici istovremeno sa trenutkom kada se pješacima pali zeleno svijetlo. Razlog ovakvim 
radnjama su nepoštivanje zakona od strane vozača. Vedran Sabljak se ne slaže sa odgovorom 
Rijeka prometa, te je predsjednik VMO Marin Barać predložio da se ovlasti Vedran Sabljak da 
nastavi pregovore sa Rijeka prometom oko predmetne problematike. 
 

 
Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 
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Komisija za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke uputila je 
odgovor kojim obavještavaju da se sredstva za izvedbu platoa za kontejnere za razvrstavanje 
kućnog otpada kod zgrade G. Carabino 11 moraju planirati iz komunalnih prioriteta MO.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Komisija za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke uputila je 
odgovor na zahtjev za dislokaciju kontejnera za kućni otpad kod zgrada Udatnoga 6 i 8 kojim 
obavještavaju da su tijekom obilaska terena zatekli kontejnere već premještene zapadno od ex 
kioska, te predlažu da do daljnjeg tamo i ostanu. 

 
Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Vijeće je primilo rješenje Odjela gradske uprave za komunalni sustav kojim se odobrava Rijeka 
prometu prekop i sanacija javnih površina i kolnika Ulice Mirka Čurbega u periodu od 15. rujna do 
15. listopada zbog priključenja objekta na NN mrežu.  

 
Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 9 
Nenad Srdoč izvijestio je prisutne da se ispred zgrade Meštrovićeva 16 nalazi invalidsko parkirno 
mjesto koje već dvije godine stoji prazno, te predlaže da se kontaktira ovlašteni predstavnik zgrade 
s upitom o čijem se parkirnom mjestu radi. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 

 
 
Antonija Marković predložila je da se uputi požurnica Rijeka prometu za dostavu nacrta za 
prometno rješenje u Medovićevoj i Meštrovićevoj ulici. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 

 

 
 
 

Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
 
 

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

                    Jelena Orban Ramić Marin Barać 
 
  


