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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-28/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  6. travnja 2017. 
 

 
ZAPISNIK 

S 26. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 
 
26. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 6. travnja 2017. godine (četvrtak) u 19:20 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 

 
Ostali nazočni: 

- Vedran Sabljak, član Gradskog vijeća Grada Rijeke 
 
 
Usvajanje zapisnika s 25. sjednice VMO Sveti Nikola: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Marin Barać i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Mandatno izvješće Gradskog vijeća Grada Rijeke  
2. Komunalni prioriteti za 2018. godinu 
3. Inicijativa MUP-a za nadzor prometa 
4. Obilazak terena MO Sveti Nikola sa stručnim službama 
5. Zahtjev stanara Zvonimirove 62 
6. Zahtjev stanara Hegedušićeve 19 
7. Zahtjevi stanara Becićeva 2 
8. Zahtjev za izgradnju kružnog toka u Karasovoj ulici 
9. Parkirna mjesta za invalide u Meštrovićevoj ulici 
10. Rasvjeta u parku kod Venuccievih stuba 
11. Zahtjev Udruge Sv. Josipa 
12. Dopis Direkcije za mjesnu samoupravu – kulturna događanja 
13. Dani Svetog Vida 
14. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
Vedran Sabljak je upoznao prisutne s Mandatnim izvješćem Gradskog vijeća Grada Rijeke za 
razdoblje 2013.–2017. Izvješće se temelji na Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-
2020. godine koju je Gradsko vijeće donijelo na sjednici u rujnu 2013. godine.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 

 

AD 2 
Marin Barać je obavijestio prisutne da je u tijeku Poziv građanima Grada Rijeke, ovlaštenim 
predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada i udrugama građana za zaprimanje 
prijedloga za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 
2018. godinu. Poziv traje do 21. travnja 2017. godine. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 3 
MUP je objavio poziv za prijedloge lokacija na području cijele Policijske uprave primorsko-
goranske na kojima je potreban nadzor brzine prometa. Nakon analize svih dostavljenih prijedloga 
izabrati će se lokacije pogodne za nadzor brzine na kojima će prometna policija 19. i 20. travnja 
provoditi 24-satnu akciju nadzora brzine kretanja vozila. Marin Barać je predložio da se Vijeće 
odazove na poziv i predloži slijedeće prijedloge lokacija:  Vidovićeva cesta (u oba smjera),  Nova 
cesta (u oba smjera), Milutina Barača kod k. br. 15 (u oba smjera) i Liburnijska ulica kod k. br. 2-8 
(u oba smjera). 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno odlučilo podržati navedeni prijedlog.  

 
 
AD 4 
Marin Barać je izvijestio prisutne o obilasku terena koji je održan 10. ožujka 2017. Predstavnici 
Rijeka prometa, Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti i Komunalnog redarstva su zajedno sa 
predstavnicima VMO obišli teren i utvrdili komunalna oštećenja i komunalni nered na području 
mjesnog odbora Svetog Nikole. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 5 
Vijeću su se obratili stanari Zvonimirove 62 sa zamolbom postavljanja stupića ili rampe ispred 
ulaza u dvorište njihove zgrade. Na predmetnoj lokaciji već je horizontalnom signalizacijom 
označena zabrana parkiranja koju stanari susjednih zgrada ignoriraju i parkiraju svoja vozila. 
Stanari Zvonimirove 62 su u više navrata kontaktirali Prometnu policiju, no problem nije riješen. 
Stoga mole postavljanje stupića ili rampe kako bi mogli nesmetano izlaziti iz svog dvorišta.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da o ovom predmetu donese odluku na 

narednoj sjednici iz razloga što je zatraženo uklanjanje stabla na istoj lokaciji o čemu 
se čeka očitovanje nadležnih službi.  
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AD 6 
Stanari zgrade Hegedušićeva 19 uputili su zahtjev za izgradnju prilaza za invalide ispred ulaza u 
zgradu, budući da je jedan od stanara invalid kojem je otežan ulaz i izlaz iz zgrade. 
 

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

službama. 
 
 
AD 7 
Vijeću su se obratili stanari Becićeve 2 sa zamolbama za obnavljanjem crta na parkiralištu i 
premještanjem kontejnera za kućni otpad dalje od zgrade uz postavljanje platoa sa lancem kako 
bi se isti osigurali od prevrtanja.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se navedeni zahtjevi proslijede nadležnim 

službama.  
 
 
AD 8 
Altea Smojver, roditelj djeteta koji pohađa Dječji vrtić Krnjevo, predložila je izgradnju kružnog toka 
u Karasovoj ulici, te prenamjenu dijela ceste prema vrtiću u pješačku zonu. Cilj prijedloga jest 
smanjenje prometne gužve u terminima kada roditelji dovoze ili odvoze djecu iz vrtića i povećanje 
sigurnosti djece. Uslijedila je rasprava. Vijećnici su se složili da su za realizaciju ovog prijedloga 
potrebna ogromna financijska sredstva, a također bi se ukinuo veći dio parkirnih mjesta što bi 
rezultiralo još većim gužvama.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se navedeni zahtjev odbije. 
 
 

AD 9 
Rijeka promet je dostavio odgovor kojim obavještava da su parkirna mjesta za invalide u 
Meštrovićevoj ulici označena u sklopu izgradnje predmetnih zgrada, te oni nemaju evidenciju za 
koga su označena. Za korekciju ovih parkirnih mjesta Rijeka prometu treba dostaviti podatak o 
broju potrebnih parkirnih mjesta za invalide ispred predmetnih zgrada.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se od ovlaštenih osoba ovih zgrada zatraži 

povratna informacija o broju invalida koji u njima stanuju.  
 
 
AD 10 
Direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti dostavila je odgovor kojim obavještava da je 
predloženo proširenje javne rasvjete u parku kod Venuccievih stuba potrebno uvrstiti u prijedloge 
prioriteta za 2018. godinu u cijelosti ili djelomično (u fazama). Sva proširenja javne rasvjete u 
gradu izvode se iz Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO, dok se 
kroz Program održavanja komunalne infrastrukture osigurava redovno održavanje postojeće 
javne rasvjete te veći zahvati rekonstrukcije odnosno izgradnje javne rasvjete.  
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da je potrebno izaći na teren 

sa stručnim službama i točno odrediti lokacije rasvjetnih tijela koje će se uvrstiti u 
prijedloge prioriteta za 2018. godinu. 
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AD 11 
Vijeću se obratila Udruga Sv. Josipa za korištenje dvorane MO po potrebi subotom ili nedjeljom u 
slobodnim terminima, a za potrebe bogoslužja. Uslijedila je rasprava vijećnika. 
 
 

Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je o predmetnom zahtjevu glasalo na slijedeći način: 2 glasa 
„za“, 1 glas „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“. Sukladno tome, Vijeće nije dalo pozitivno 
mišljenje na predmetni zahtjev. 

 
 
AD 12 
Direkcija za mjesnu samoupravu dostavila je dopis kojim pozivaju Vijeća MO da dostave 
prijedloge dodatnih programa iz područja kulture.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da će Mila Kožul napisati prijedlog programa. 

 
 
AD 13 
Direkcija za mjesnu samoupravu poziva mjesne odbore da sudjeluju na sportskim turnirima 
mjesnih odbora povodom Dana Svetog Vida. Marin Barać je predložio da se Vijeće odazove kao 
i svake godine sa ekipama kartaša i boćara. Koordinator za MO Sveti Nikola biti će Marin Barać. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedene prijedloge.  

 
 
AD 14 
Mila Kožul je izvijestila da su joj stanari zgrade Antuna Kosića Rika skrenuli pozornost da postoji 
potreba postavljanja ograde na stepenice koje vode od zgrade prema Ivekovićevoj ulici. Stanari 
također predlažu da se postavi klupa za sjedenje pored zgrade.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se zahtjev za postavljanjem ograde na 

predmetne stepenice proslijedi nadležnim službama, dok će se zahtjev za postavom 
klupe uvrstiti u prijedloge prioriteta u narednom razdoblju. 

 
 

Mila Kožul je upoznala prisutne s potrebom postavljanja dodatnog rasvjetnog tijela na parkiralište 
na kraju Ivekovićeve ulice.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se navedeni prijedlog proslijedi nadležnim 

službama. 
 
 

Mila Kožul je predložila sa se pokrene inicijativa za obnovom bunkera u Ulici Giuseppea Carabina 
kod k. br. 7.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se navedeni prijedlog proslijedi nadležnim 

službama. 
 
 

Željko Vizintin je izvijestio da je oko kontejnera za kućni otpad u Ulici Krnjevo na spoju sa 
Crnčićevom ulicom potrebno posjeći zelenilo i kontejnere pogurati do ograde, jer se na zelenilu 
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iza kontejnera konstantno skuplja smeće.  
 

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

službama. 
 
 

 
 
 
 
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 
 


