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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SVETI NIKOLA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-28/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  22.03.2010. 
                                    
   

 
ZAPISNIK 

SA 26. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 
26. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 22.03.2010. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO – F. Čandeka 36b 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Tonko Bilčić, predsjednik VMO 
- Tadija Dankić, član VMO 
- Zdravko Ribić, član VMO 
- Vilim Floridan, član VMO 
- Željka ðakić, član VMO 
- Matejka Komlenac, član VMO 
- Marijan Mihajić, člam VMO 
-  Darinka Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ksenija Cvek, zamjenica predsjednika VMO 
-  
Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice VMO Sv. Nikola : 
Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o radu Vijeća MO Sveti Nikola za 2009. godinu 
2. Financijski plan Vijeća MO za 2010. godinu 
3. Zaključak u vezi zdravstvene ambulante  -informacija 
4. Pješački prilaz zgradi Zvonimirova 3/1,3/2,3/3 i ¾- odgovor 

Odjela gradske uprave za komunalni sustav 
           5.    Prijedlog dodatne lokacije po prioritetima iz 2009. godine 

6. Predstavka, Marina Antolović-Maračić 
7. Predstavka, Jasna Blažević, Hegedušićeva 14 
8. Komunalni prioriteti za 2011. godinu – dogovor 
9. Razno, primjedbe i prijedlozi 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
Izvješće o radu Vijeća MO u 2009. godini Vijeće je bez rasprave jednoglasno usvojilo. 
 
AD 2 
Financijski plan Vijeća MO za 2010. godinu pripremljenog temeljem već usvojenog Programa rada, 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo. 

AD 3 
Informaciju o okončanju problema vezanog za prostor ambulante na Krnjevu, na način da je dr. 
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Lukanović izlicitirala prostor u Ulici Liburnijska 2/B, Vijeće je primilo sa zadovoljstvom, jer je 
aktivno zastupalo interes grañana po ovom pitanju. 
 
AD 4 

O problematici suvlasnika stanova u Zvonimirovoj ulici 3/1,2,3, i 4 Vijeće je raspravljalo u više 
navrata i više puta se susretalo s grañanima na terenu.  

Zaključak: 
• Uputiti ponovo dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav  s upitom o tome 

dokle se stiglo u rješavanju ovoga problema, dakle ima li novih momenata koji bi 
zadovoljili grañane. 

 
AD 5 

Rijeka promet je uputio zahtjev da Vijeće predloži dodatnu lokaciju za utrošak neutrošenih 
sredstava za komunalne prioritete iz 2009. godine. Sredstva iznose 37.357,50 kn s PDV-om 

Zaključak: 
Vijeće donosi zaključak da se sredstva utroše na ureñenje stubišta i podzida, kao i boksa za 
smještaj kontejnera za smeće na adresi Jože Vlahovića 15 
 
AD 6 
Marina Antolović Maračić uputila je predstavku vezano za problem parkiranih automobila 

zaposlenika 3. Maja na spoju Ulica Jože Vlahovića i Liburnijske. 
 

Zaključak: 
Vijeće donosi zaključak da se spomenuta lokacija ne nalazi na terenu MO Sv. Nikola, te da 
se predmet proslijedi Rijeka prometu da bi kao nadležni procijenili opravdanost postavljanja 
stupića ili druge zapreke. 
 
AD 7 
Predstavkom je g-ña Jasna Blažević iz Hegedušićeve 14 zatražila da se sagradi stubište i otvori na 
podzidu uz Novu cestu prolaz za pješake prema autobusnoj čekaonici. 
 
      Zaključak: 
Ovo Vijeće je iniciralo prije 2 godine ureñenje pristupne staze, stubišta i otvaranje prolaza 
na podzidu uz Novu cestu, što je po odobrenju Odjela gradske uprave za komunalnu 
djelatnost i izvedeno, ali na mjestu gdje je to bilo tehnički moguće učiniti. Drugi prečaci na 
toj lokaciji nisu bili izvedivi tada, pa nema opravdanja da se ponovno otvara ovo pitanje. 
 
AD 8 
 
      Zaključak: 
Vijeće donosi zaključak da tajnica sve pristigle zahtjeve grañana za uvrštenje u prijedlog 
komunalnih prioriteta za 2011. godinu pripremi za iduću sjednicu koja će se održati 8. 
travnja 2010. u 19.00 sati. 
 
AD 9 
 
Članica Vijeća, Željka ðakić predlaže da se u prioritete uvrsti semaforizacija raskrižja Ivekovićeve i 
Vidovićeve ceste radi otežanog pješačkog komuniciranja. Vijeće se nije izjasnilo po ovom 
prijedlogu . 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Sveti Nikola 
 

Darinka Ban Tonko Bilčić 
 
 


