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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-28/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  30. siječnja 2017. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 24. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 
 
24. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 30. siječnja 2017. godine (ponedjeljak) u 9:30 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 
- Jelena Orban Ramić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni:  

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

 
 
Usvajanje zapisnika s 23. sjednice VMO Sveti Nikola: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Marin Barać i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izmjene i dopune komunalnih prioriteta za 2017. godinu 
2. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO za 2016. godinu 
3. Zahtjev za povećanjem javne rasvjete u parku Nova cesta – Kršinićeva 
4. Zahtjev roditelja čija djeca idu u Dječji vrtić Krnjevo 
5. Izmijenjeno idejno rješenje za igralište u Kršinićevoj ulici 
6. Informacije o javnoj raspravi vezanoj uz izmjene i dopune GUP i PPU 
7. Informacije o programu Dana žena i obilježavanju 15. godišnjice VMO Sveti Nikola 
8. Dopisi pristigli između dvije sjednice  
9. Razno  

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Marin Barać obavijestio je prisutne o sastanku sa predstavnicima Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav i Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem gdje je dobio informaciju da se stavke građevinsko uređenje i opremanje outdoor 
fitness parka i tartan staze na površini u Ulici Ivana Luppisa zapadno od k. br. 15 neće stići 
realizirati tokom 2017. godine. Temeljem navedenog, predložio je da Vijeće donese odluku da se 
umjesto navedenih stavaka predlože nove koje će se moći realizirati u 2017. godini.  
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Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. U Konačnom redoslijedu 

komunalnih prioriteta za 2017. godinu izvršiti će se preraspodjela sredstava sa 
stavaka „Građevinsko uređenje outdoor fitness parka i tartan staze na površini u 
Ulici I. Luppisa zapadno od k. br. 15“ i „Opremanje fitness parka i tartan staze na 
površini u Ulici I. Luppisa zapadno od k. br. 15“ na stavke navedene u tablici: 

 

Tehnička priprema (izvedba geodetskog snimka i idejnog rješenja) za 
gradnju outdoor fitness parka i tartan staze u Ulici Ivana Lupisa 
istočno od kućnog broja 15 

100.000,00 

Izvedba betonskog platoa za postavu stolne garniture u Ivekovićevoj 
ulici sjeverozapadno od kućnog broja 2  2.000,00 

Postava stolne garniture u Ivekovićevoj ulici sjeverozapadno od 
kućnog broja 2  7.000,00 

Raščišćavanje površine u Ulici I. Lupisa zapadno od kućnog broja 15, 
kako bi se mogao izvesti geodetski snimak i dobiti pregled površine za 
izradu idejnog rješenja uređenja outdoor fitness parka 

 30.000,00 

Dodatno opremanje dječjeg igrališta istočno od OŠ "San Nicolo" s 
dvije klupe i jednom spravom  33.000,00 

Uređenje zelene površine istočno od novouređenog dječjeg igrališta 
istočno od OŠ "San Nicolo"  15.000,00 

Uređenje okoliša oko zgrade u Ivekovićevoj ulici kod kućnog broja 2  13.000,00 
Postava fitness sprava u Ulici F. Čandeka sjeverozapadno od kućnog 
broja 40 50.000,00 

 
 
AD 2 
Marin Barać dao je na raspravu Izvješće o radu Vijeća MO Sveti Nikola za 2016. godinu. 

 
Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu Vijeća MO za 2016. 

godinu. 
 
 
AD 3 
U više navrata istaknut je problem neadekvatno osvijetljenog parka na lokaciji Nova cesta-
Kršinićeva te je ista stavka bila uvrštena u prijedloge prioriteta za 2017. godinu. Budući da su za 
realizaciju navedene stavke potrebna značajna financijska sredstva, ona nije uvrštena u Konačan 
redoslijed prioriteta. Zbog navedenog, Marin Barać je predložio da se Vijeće obrati nadležnim 
službama sa zamolbom da se alternativnim sredstvima proširi javna rasvjeta u predmetnom parku.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno podržalo navedeni prijedlog.  

 
 
AD 4 
Vijeće je primilo dopis roditelja čija djeca idu u Dječji vrtić Krnjevo kojim ulažu protest na zatvaranje 
vanjskog ulaza za vozila u dvorište PPO Krnjevo te mole za podršku. Karasova ulica koja vodi do 
PPO Krnjevo je uska i slijepa, te zbog zatvorenog ulaza za vozila u dvorište vrtića u terminima 
kada roditelji dovoze i odvoze djecu u vrtić nastaje kaos. Zbog toga roditelji mole da ulazna vrata u 
dvorište budu otvorena za vozila u tim terminima kad je najprometnije. Marin Barać predlaže da se 
podrži zahtjev roditelja i uputi dopis PPO Krnjevo da ponovno razmotre svoju odluku o zatvaranju 
ulaza za vozila u terminima kada roditelji dovoze i odvoze djecu iz vrtića.    
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 
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AD 5 
Vijeće je primilo dopis Odjela gradske uprave za komunalni sustav kojim traže suglasnost za 
izmijenjeno idejno rješenje za igralište u Kršinićevoj ulici.   
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da je suglasno sa izmijenjenim idejnim 

rješenjem za igralište u Kršinićevoj ulici. 
 
 
AD 6 
Nikola Lazić izvijestio je prisutne o najvažnijim informacijama sa javne rasprave o izmjenama i 
dopunama Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke i Prostornog plana uređenja grada Rijeke. 
Izmjene i dopune koje se tiču područja MO  Sveti Nikola su prenamjena područja južno od raskrižja 
Krnjevo, a omeđenog ulicama Jože Vlahovića i Giordana Smolikara, te utvrđivanje lokacije u Ulici 
Jože Vlahovića između brodogradilišta 3. maj i željezničke pruge za smještaj i gradnju građevina 
za gospodarenje otpadom.    
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 7 
Marin Barać podsjetio je prisutne da se bliži obilježavanje Dana žena i 15. godišnjice od osnutka 
MO Sveti Nikola, te predlaže da ih se dostojno obilježi uz prigodni program. Dan žena će se i ove 
godine organizirati u suradnji sa susjednim MO Mlaka i MO Turnić, a povodom obilježavanja 15. 
godišnjice održati će se predavanje o ličnostima po kojima ulice na području MO nose ime.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 8 
Stanari Zvonimirove 62 uputili su Vijeću zamolbu za uklanjanjem nagnutog čempresa na 
parkiralištu njihove zgrade. Nakon rasprave, predloženo je da se izađe na teren i procijeni 
opravdanost zahtjeva, a na idućoj sjednici donese odluka o navedenoj zamolbi. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog.  

 
 
Vijeće je primilo odgovor Odjela gradske uprave za komunalni sustav kojim obavještavaju da 
izgradnja ugibališta nasuprot trgovačkog centra „Kaufland“ na mjestu predviđenom Detaljnim 
planom uređenja područja Krnjevo nije uvrštena u godišnje planove građenja i održavanje državnih 
cesta niti planove Grada Rijeke. Lociranje stajališta na kolniku nije prihvaćeno od predstavnika 
Hrvatskih cesta, Grada Rijeke, Rijeka prometa i KD Autotrolej, jer se radi o državnoj cesti koja je 
kategorizirana u glavnu mjesnu ulicu nadmjesnog značenja gdje bi sva autobusna stajališta trebalo 
smjestiti izvan kolnika. Zbog velike visinske razlike između kolnika i terena na mjestu za potporni 
zid, građenje ugibališta iziskuje znatne građevinske radove za koje financijska sredstva nisu 
osigurana. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Vijeće je primilo suglasnost VMO Mlaka upućenu Rijeka prometu za sanaciju uništenog asfalta 
kroz cijelu Ulicu Milutina Barača. 
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Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Vijeće je primilo od Odjela za gradsku samoupravu i upravu i Odjela gradske uprave za financije 
upute za financiranje programskih aktivnosti u 2017. godini i obavijest o odobrenim sredstvima u 
proračunu Grada Rijeke. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 9 
Direkcija plana, razvoja i gradnje poslala je Vijeću obavijest o izmjeni režima rada semafora na 
raskrižju Zvonimirova-Zametska na način da se lijevim skretačima iz Liburnijske ulice u Zametsku 
dozvoli skretanje ulijevo samo pod štićenim svijetlom.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Anton Cindrić predložio je da se Vijeće MO Turnić obavijesti da mogu kroz naredne prioritete 
pomoći oko realizacije nove stavke prioriteta Vijeća MO Sveti Nikola: “Postava fitness sprava u 
Ulici F. Čandeka sjeverozapadno od kućnog broja 40“ budući da se predložena lokacija nalazi na 
granici ova dva MO. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 

 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 11:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
 
 

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

                    Jelena Orban Ramić Marin Barać 
  


