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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-28/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  21. veljače 2017. 
                                    
 

 
ZAPISNIK 

S 25. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 
 
 
25. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 21. veljače 2017. godine (utorak) u 18:30 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 24. sjednice VMO Sveti Nikola: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Marin Barać i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Fiskalna odgovornost za 2016. godinu 
2. Dan žena i obilježavanje 15. godišnjice VMO Sveti Nikola 
3. Zahtjev stanara Zvonimirove 62 
4. Informacija o održanom sastanku s DV Rijeka 
5. Razno  

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti Marin Barać je potpisnik Izjave o fiskalnoj odgovornosti 
kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu 2016. kojom 
potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, kao i učinkovito i djelotvorno 
funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u okviru proračunom, odnosno 
financijskim planom utvrđenih sredstava.  
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Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno usvojilo Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu. 

 

 

AD 2 
Marin Barać upoznao je prisutne sa informacijom da je za tjedan dana 15. godišnjica osnutka MO 
Sveti Nikola, te predlaže da se taj događaj obilježi zajedno sa programskom aktivnošću Dana 
žena. Kako je i planirano kroz Program rada, Dan žena će se organizirati u suradnji sa Vijećima 
MO Turnić i Mlaka. Obilježavanje Dana žena započeti će 1. ožujka održavanjem kreativne 
radionice ukrašavanja predmeta salvetnom tehnikom i slikanja na staklu. U ponedjeljak 6. ožujka 
održati će se svečanost, a program će se sastojati od koncerta klape Nevera, predavanja na temu 
“Nosioci imena ulica na području mjesnih odbora Sveti Nikola, Turnić i Mlaka”, recitacija Kazališne 
grupe Viktora Cara Emina i skromne zakuske. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 3 
Željko Vizintin izvijestio je prisutne o potrebi uklanjanja stabla na parkiralištu zgrade Zvonimirova 
62, jer prilikom jačeg vjetra predstavlja potencijalnu opasnost od urušavanja na električne kablove i 
zgradu.    
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se zahtjev stanara za uklanjanjem stabla 

proslijedi nadležnim službama.  
 
 
AD 4 
Temeljem zahtjeva roditelja, Vijeće je poslalo dopis Dječjem vrtiću Krnjevo da ponovno razmotre 
zatvaranje ulaznih vrata u dvorište vrtića. Predstavnici Dječjeg vrtića Krnjevo pozvali su Marina 
Baraća na sastanak i pritom ga obavijestili da su ulazna vrata za vozila zaključana iz razloga da se 
onemogući prilaz vozila do same zgrade vrtića i na taj način poveća sigurnost djece. Prostor 
Dječjeg vrtića Krnjevo se nedavno proširio zbog uvođenja nove odgojne grupe, te se na 
asfaltiranom dijelu u dvorištu vrtića iscrtao poligon kako bi djeca mogla naučiti osnovna pravila u 
prometu. U predmetni dječji vrtić idu i troje hendikepirane djece, a njihovi roditelji imaju posebnu 
dozvolu da sa vozilom uđu u dvorište vrtića. Dječji vrtić je također napomenuo da će od Grada 
Rijeke tražiti osiguranje i označavanje nekoliko parkirnih mjesta s vanjske strane ograde vrtića koja 
će biti namijenjena svim korisnicima vrtića.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 5 
Marin Barać obavijestio je prisutne da će se 10. ožujka održati obilazak terena MO Sveti Nikola sa 
predstavnicima Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti, Direkcije za komunalno redarstvo i 
Rijeka prometa d.d. Cilj obilaska je utvrđivanje komunalnog nereda i oštećenja.   
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Mila Kožul izvijestila je prisutne da sanacija odvodnje kod zgrade Mirka Čurbega 2 još nije 
realizirana, te traži da se pošalje upit nadležnoj službi. Marin Barać je predložio da se navedena 
lokacija uvrsti u popis lokacija koje će se obići na sastanku (obilasku) 10. ožujka. 
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Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 

 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:50 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
 
 

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

                    Jelena Orban Ramić Marin Barać 
  


