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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-28/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  6. prosinca 2016. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 23. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 
 
23. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 6. prosinca 2016. godine (utorak) u 19:00 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, članica VMO 
- Nikola Lazić, član VMO 
- Nenad Srdoč, član VMO 
- Jelena Orban Ramić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni:  

- Antonija Marković, članica VMO 
 
Ostali nazočni: 

- Vedran Sabljak, član Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 
 
Usvajanje zapisnika s 22. sjednice VMO Sveti Nikola: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Marin Barać i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Komunalni prioriteti za 2017. godinu 
2. Zaključak o produženju radnog vremena za vrijeme blagdana 
3. Financijski plan za 2017. godinu 
4. Idejno rješenje za igralište u Kršinićevoj ulici 
5. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo 
6. Zahtjev stanara zgrade A. Kosića Rika 17 
7. Očitovanje predstavnika Meštrovićeve 16 
8. Zahtjev predstavnice zgrade Milutina Barača 15/1 
9. Zahtjev stanara zgrade Becićeva 2 
10. Zahtjev stanara Simonettieva 1 
11. Informacije o sustavu riznice vezane uz rad mjesnog odbora 
12. Programska aktivnost Dani MO 
13. Ostali dopisi pristigli između dvije sjednice 
14. Razno  

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
Marin Barać dao je na raspravu nazočnim vijećnicima Prijedlog prioriteta za 2017. godinu obrađen 
od strane Odjela gradske uprave za komunalni sustav s procijenjenim iznosima za svaku stavku i 
iznio svoj prijedlog konačnog redoslijeda prioriteta. Vijeće je nakon rasprave prihvatilo slijedeći 
konačni redoslijed prioriteta za 2017. godinu u iznosu od 697.000,00 kuna koji će proslijediti 
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav: 
 

27 MO SVETI NIKOLA  
UKUPNO: 697.000,00 

1 Uređenje pješačkog puta istočno od k. br. 1 u Zametskoj ulici 
prema Liburnijskoj ulici 25.000,00 

2 Tehnička priprema za gradnju outdoor fitness parka i tartan 
staze na površini u Ulici I. Luppisa zapadno od k.br. 15 30.000,00 

3 Građevinsko uređenje outdoor fitness parka i tartan staze na 
površini u Ulici I. Luppisa zapadno od k.br. 15 120.000,00 

4 Opremanje outdoor fitness parka i tartan staze na površini u 
Ulici I. Luppisa zapadno od k.br. 15 100.000,00 

5 Uređenje igrališta za igru s loptom na mjestu donjeg parka u 
Kršinićevoj ulici južno od k. br. 28 200.000,00 

6 Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Zvonimirovoj ulici od 
k. br. 3/1 do 3/4 9.000,00 

7 Građevinsko i hortikulturno uređenje parka u Ulici Giuseppe 
Carabino sjeverno od k. br. 7 20.000,00 

8 Sadnja biljnog materijala uz sjeverni nogostup u Ulici Giuseppe 
Carabino 4.000,00 

9 Proširenje javne rasvjete u parku u Meštrovićevoj ulici kod k. br. 
24 39.000,00 

10 Zamjena postojeće penjalice ljuljačkom za bebe na dječjem 
igralištu u Zvonimirovoj ulici između k. br. 9 i 11 8.000,00 

11 Građevinsko uređenje i postava antistres podloga na dječjem 
igralištu u Zvonimirovoj ulici između k. br. 9 i 11 14.000,00 

12 Građevinsko uređenje i postava antistres podloga na dječjem 
igralištu u Zvonimirovoj ulici između k. br. 15 i 17 14.000,00 

13 Proširenje javne rasvjete u Zametskoj ulici kod k. br. 52 5.000,00 

14 Proširenje parkirališta zapadno od k. br. 2 u Ulici I. Matetića 
Ronjgova 18.000,00 

15 Obnova biljnog materijala u pothodniku ispod Nove ceste u 
Crnčićevoj ulici sjeverozapadno od k. br. 9 15.000,00 

16 Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Medovićevoj ulici 
ispod k. br. 17 23.000,00 

17 Proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u Crnčićevoj ulici 
ispod k. br. 3 43.000,00 

18 Izrada idejnog projekta preregulacije Medovićeve i Meštrovićeve 
ulice iz dvosmjernog u jednosmjerno prometovanje 10.000,00 

 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni konačni redoslijed prioriteta za 
2017. godinu. 

 
 
AD 2 
Marin Barać predložio je članovima Vijeća da donesu zaključak kojim bi se odobrio kasniji 
završetak radnog vremena u razdoblju od 16. prosinca 2016. do 8. siječnja 2017. svim 
ugostiteljskim objektima koji podnesu takav zahtjev, a nalaze se na području MO Sveti Nikola. 
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Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 

 
 
AD 3 
Marin Barać obrazložio je nazočnim vijećnicima Financijski plan za 2017. godinu koji je napravljen 
u skladu s usvojenim programskim aktivnostima za 2017. godinu. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za 2017. godinu. 

 
 
AD 4 
Vijeće je primilo od Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti idejno rješenje za igralište u 
Kršinićevoj ulici. Marin Barać predložio je da Vijeće zatraži izmjenu predmetnog rješenja na način 
da se izgradi veliko rukometno igralište i dva poprečna košarkaška igrališta.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog kojim će se tražiti izmjena 

dostavljenog idejnog rješenja. 
 
 
AD 5 
Marin Barać obavijestio je prisutne da je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo Odluku o izradi 
Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo, a Vijeće MO biti će pozvano da iznese svoje 
mišljenje. Marin Barać predlaže da Vijeće iznese mišljenje da je na navedenoj lokaciji potrebno 
povećati broj zelenih površina i parkirnih mjesta, te da se Streličarskom klubu osigura alternativna 
lokacija. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 

 
 
AD 6 
Vijeću su se obratile dvije stanarke zgrade A. Kosića Rika 17 starije životne dobi koje imaju 
problem silaženja po nizbrdici i stepenicama na kojima nema rukohvata, a vode od njihove zgrade 
prema autobusnoj stanici. To stvara veliki problem njima i ostalim starijim stanarima te osobama sa 
invaliditetom, stoga mole da se na navedene lokacije postave rukohvati. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se navedeni zahtjev proslijedi Odjelu za 

zdravstvo i socijalnu skrb sa zamolbom da postavljanje rukohvata na predmetnim 
lokacijama izvedu kroz projekt „Otklonimo barijere“. 

 
 
AD 7 
Vijeću se obratio Predrag Radović, ovlašteni predstavnik zgrade Meštrovićeva 16, s povratnom 
informacijom da invalidska parkirna mjesta nisu namijenjena stanarima njegove zgrade nego 
stanarima susjednih zgrada.  
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Rijeka prometu pošalje 

upit u opravdanost invalidskih parkirnih mjesta u Meštrovićevoj ulici. 
 
 
AD 8 
Jadranka Pribanić, ovlaštena predstavnica zgrade Milutina Barača 15/1, uputila je zahtjev za 
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sanacijom dijela kolnika oko zgrade Milutina Barača 15/1. Marin Barać informirao je prisutne o 
sastanku na terenu sa predstavnicima Rijeka prometa gdje je predloženo da Vijeće pošalje Rijeka 
prometu zahtjev za uklanjanjem sjevernog slijepog kolosijeka koji se nalazi sjeverno od zgrade M. 
Barača 15/2, te da se sanacija predmetne lokacije izvrši iz redovnog održavanja.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog.  

 
 
AD 9 
Eleonora Dujmović uputila je Vijeću zahtjev za postavljanjem klupa za sjedenje na zelenoj javnoj 
površini pored zgrade Becićeva 2.  
 

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

prioriteta za naredno razdoblje. 
 
 
AD 10 
Vijeće je na prošloj sjednici odlučilo podržati zahtjev stanara zgrade Simonettieva 1 kojim traže 
postavljanja gljiva, stupića ili sličnih fizičkih prepreka kako bi se onemogućilo parkiranje uz 
kontejnere za kućni otpad. Zahtjev je proslijeđen nadležnoj službi. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 11 
Na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke donesena je Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju 
Riznice Grada Rijeke prema kojoj se od 1. siječnja 2017. godine zatvaraju žiroračuni mjesnih 
odbora. Vijeće je primilo dopis Odjela za gradsku samoupravu i upravu o zatvaranju žiro računa 
mjesnih odbora prema kojem će se ukupni platni promet mjesnih odbora obavljati preko Proračuna 
Grada Rijeke. Zatvaranjem žiroračuna mjesni odbori ne gube samostalnost i ovlasti u raspolaganju 
novčanim sredstvima, već se smanjuje trošak bankarskih naknada, osigurava bolja kontrola i 
racionalnije trošenje javnog novca te poslovanje postaje jednostavnije. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 12 
Marin Barać obavijestio je prisutne o aktivnostima Vijeća u prosincu. U suradnji sa VMO Turnić, 
srijedu 7. prosinca s početkom u 17 sati održati će se Doček Svetog Nikole za predškolsku djecu. 
Povodom proslave Dana MO organizirane su slijedeće aktivnosti: u četvrtak 8. prosinca od 9 do 11 
sati održati će se akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi, u subotu 10. prosinca s početkom u 9:30 sati 
održati će se turniri u šahu i briškuli i trešeti, u ponedjeljak 12. prosinca od 13 do 16 sati biti će 
kreativna radionica na kojoj će se izrađivati božićni ukrasi, a u utorak 13. prosinca s početkom u 18 
sati održati će se otvorenje izložbe slika Željka Delača i koncert grupe Trio Swing.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 13 
Vijeće je primilo obavijest da je Rijeka prometu odobren zahtjev za preregulaciju prometa na 
nesemaforiziranom pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka kod k. br. 36E u blizini OŠ Eugen 
Kumičić. Širine prometnih traka ujednačiti će se na širinu od 3.5 m i povećati će se širina 
pješačkog hodnika na sjevernom dijelu na prostoru parkirnog mjesta gdje će se fiksnim stupićima 
onemogućiti parkiranje. Novom regulacijom zabraniti će se lijevo skretanje na parkiralište i lijevo 
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skretanje sa parkirališta na glavnu prometnicu.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Direkcija plana, razvoja i gradnje uputila je Vodovodu i kanalizaciji d.o.o. nalog da u Plan gradnje 
komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu uvrste potrebu zamjene 200 m duge vodovodne 
cijevi ispod zgrade Zvonimirova 3/1 do 3/4. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Direkcija  zajedničke komunalne djelatnosti uputila je odgovor kojim obavještavaju da dvije lampe u 
parku između ulica G. Carabino i A. Kosića Rika, a djelatnici Energa će u sklopu redovnog 
održavanja otkloniti nedostatke. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 14 
Nenad Srdoč informirao je prisutne da je dio parka koji vodi iz Simonettieve prema pothodniku jako 
mračan.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se navedeni zahtjev proslijedi nadležnoj 

službi. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 
 
 
 

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

                    Jelena Orban Ramić Marin Barać 
  


