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

 
ZAPISNIK 

S 29. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 
 
29. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 3. listopada 2017. godine (utorak) u 18:00 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 
- Jelena Orban Ramić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni:  

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

 
 
Usvajanje zapisnika s 28. sjednice VMO Sveti Nikola: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Marin Barać i predložio sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Program rada za 2018. godinu 
2. Dopuna prijedloga prioriteta za 2018. godinu 
3. Dopisi pristigli između dvije sjednice 
4. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Marin Barać dao je vijećnicima na raspravu i usvajanje Program rada Vijeća MO Sveti Nikola za 
2018. godinu. U odnosu na Program rada za tekuću godinu napravljene su dvije izmijene – 
umjesto košarkaškog turnira ubačen je turnir u pikadu i u većinu programskih aktivnosti uključena 
je suradnja sa Klubom umirovljenika Sv. Nikola-Turnić. 
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno prihvatilo Program rada Vijeća MO Sveti 

Nikola za 2018. godinu, u sklopu kojeg će se održati sljedeće programske aktivnosti: 
1. Dan žena 
2. Dan MO 
3. Zdravi život 
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4. Eko akcija 
5. Krnjevica 
6. Festival Krnjevo 
7. Zdravstvo. 

 

 

AD 2 
Vijeće je primilo odgovor Rijeka prometa kojim obavještavaju da su suglasni sa zahtjevom za 
preregulaciju prometa u Simonettievoj ulici kod k. br. 2 i 4 iz dvosmjernog u jednosmjerni režim, te 
predlažu Vijeću da predmetni zahtjev uvrsti u prijedloge prioriteta za 2018. godinu. S obzirom na 
navedeno i dodatne prijedloge Marin Barać je predložio da se Odjelu za komunalni sustav uputi 
Dopuna prijedloga prioriteta za 2018. godinu.   
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Prijedlog prioriteta malih 

komunalnih radova za 2018. godinu dopuni sa sljedećim stavkama: 
1. preregulacija prometa u Simonettievoj ulici kod k. br. 2 i 4; 
2. preregulacija prometa u Crnčićevoj ulici kod k. br. 1;  
3. ukidanje naplate parkiranja u Ulici Milutina Barača. 

 
 
AD 3 
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem uputio je Vijeću 
informaciju o izradi Strateških i konfliktnih karata buke i Akcijskog plana upravljanja bukom. U 
utvrđenom terminu provesti će se objedinjeni postupak javnog uvida u svrhu informiranja javnosti o 
rezultatima strateških i konfliktnih karata buke i savjetovanja s javnošću o prijedlogu akcijskog 
plana.  U terminu trajanja informiranja i savjetovanja javnosti će biti osigurana mogućnost davanja 
mišljenja, prijedloga i primjedbi na iznesene prijedloge.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Vijeće je primilo obavijest od Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem da je u tijeku postupak javne nabave za izrađivača projektne dokumentacije koji će 
izraditi idejno rješenje za cjelokupnu površinu parka u Ulici Ivana Luppisa zapadno od k. br. 15 i 
glavni projekt.   
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 
Marin Barać je upoznao prisutne da je krenula izrada projekta mreže jednosmjernih dionica 
Medovićeve i Meštrovićeve ulice s ciljem povećanja broja parkirnih mjesta. Kada projekt bude 
gotov, održati će se javna rasprava na kojoj će se građanima pružiti prilika da se uključe sa svojim 
prijedlozima. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 
Marin Barać je upoznao prisutne da će se u okviru programske aktivnosti VMO u utorak 10. 
listopada u 10 sati održati predavanje „Manje soli – više zdravlja“ i mjerenje tlaka i šećera u krvi. 
Predavanje i akciju provesti će partonažne sestre Doma zdravlja Verica Šatorić i Katarina Serdar. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
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AD 4 
Mila Kožul obavijestila je prisutne da je realizirana stavka prioriteta „Postava fitness sprava u 
Ulici Franje Čandeka sjeverozapadno od k. br 40“ uz napomenu da Odjel za komunalni sustav o 
tome nije obavijestio Vijeće. 

 
 
 
Sjednica je završila u 19:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
 

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

                    Jelena Orban Ramić Marin Barać 
 


