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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-28/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  19. veljače 2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 4. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 
 

4. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 19. veljače 2015. godine (četvrtak) 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, član VMO 
- Nikola Lazić, član VMO 
- Antonija Marković, član VMO 
- Nenad Srdoč, član VMO 
- Jelena Orban, tajnica MO 

 
 
Usvajanje zapisnika s 3. sjednice VMO Sveti Nikola: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Marin Barać i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Fiskalna odgovornost za 2014. godinu 
2. Promjena programske aktivnosti "Dan žena" 
3. Zahtjev za premještanje eko kontejnera ispred A. Kosića Rika 15 
4. Produženje trajanja zelenog svjetla na semaforu za pješake na Novoj cesti 
5. Predstavka stanara Ulice Krnjevo 20c 
6. Razno  

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednik Vijeća je potpisnik Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu 2014. 
kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava, kao i 
učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u okviru 
proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. Budući da su u 2014. godini 
održani Izbori za Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke, postoje dvije Izjave o fiskalnoj odgovornosti: 
jedna za razdoblje od 1. siječnja do 25. studenog 2014. godine i druga za razdoblje od 25. 
studenog do 31. prosinca 2014. godine.  
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Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća Marin Barać izvijestio je da će se 5. ožujka u suradnji sa VMO Turnić i VMO 
Mlaka održati programska aktivnost Dan žena. Program će započeti u 18 sati otvaranjem izložbe 
fotografija Lede Listeš, a nakon toga slijedi prigodni program Kazališta V. C. Emina i koncert 
Mirjane Bobuš i Zorana Papića. Svim posjetiteljicama će se pokloniti cvijet. Predsjednik Vijeća je 
predložio da se napravi preraspodjela planiranih sredstava u Financijskom planu za ovu 
programsku aktivnost iz razloga što se odabranom izvođaču honorar može isplatiti isključivo preko 
autorskog ugovora. Također, budući da je izložba fotografija volonterska, izlagačici se planira 
pokloniti prigodan znak pažnje.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog predsjednika Vijeća da se izvrši 
preraspodjela planiranih sredstava u Financijskom planu za 2015. godinu unutar 
programske aktivnosti Dana žena na slijedeći način: 
1. sredstva na poziciji 956 (ostale usluge) umanjuju se u iznosu od 3.000,00 kuna; 
2. sredstva na poziciji 955 (osobne i intelektualne usluge) uvećavaju se u iznosu od 

2.000,00 kuna; 
3. sredstva na poziciji 958 (ostali nespomenuti rashodi poslovanja) uvećavaju se u 

iznosu od 1.000,00 kuna. 
 
 
AD 3 
Vijeće je 3. veljače primilo zahtjev stanara zgrade A. Kosića Rika 15 za premještanje eko 
kontejnera, a istovremeno je zahtjev poslan KD Čistoća i OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem. Eko kontejneri su 16. veljače premješteni na lokaciju predloženu u 
zahtjevu. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 4 
Predsjednik Vijeća Marin Barać je izvijestio prisutne vijećnike da se građani žale na kratko trajanje 
zelenog svjetla za pješake na semaforu na Novoj cesti i predlaže da se Rijeka prometu d.d. pošalje 
zahtjev za produljenje trajanja zelenog svijetla. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. Uputiti će se zahtjev Rijeka 

prometu d.d za produljenje trajanja zelenog svijetla za pješake na semaforima na 
Novoj cesti. 

 
 
AD 5 
Vijeće je primilo zahtjev ovlaštenog predstavnika zgrade Krnjevo 20c sa zahtjevom da se na 
zelenoj površini južno od zgrade i parkirališta uredi dječje igralište, postave stolovi za stolni tenis i 
nekoliko klupa za sjedenje. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje, a uređenje dječjeg igrališta, postavljanje 

stolova za stolni tenis i klupa za sjedenje na predmetnu lokaciju uvrstiti će se u Plan 
komunalnih prioriteta za 2016. godinu. 
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AD 6 
Predsjednik VMO Marin Barać je upoznao prisutne vijećnike sa rasporedom postavljanja mobilnih 
reciklažnih dvorišta na 19 lokacija, od toga su dvije predviđene na području MO Sveti Nikola (M. 
Barača 15 i Jože Vlahovića kod autopraonice). 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje i jednoglasno donijelo odluku da se uputi dopis 

Čistoći d.o.o. sa zamolbom da u slijedećem razdoblju  za postavu mobilnih 
reciklažnih dvorišta predvide lokacije u sjevernom dijelu MO Sveti Nikola. 

 
 
Predsjednik VMO Marin Barać je obavijestio prisutne vijećnike o smanjenju sredstava za ekološke 
akcije mjesnih odbora predviđenih za 2015. godinu. Prilikom prijedloga Vijeće MO Sveti Nikola je 
predvidjelo sudjelovanje 50 volontera, ali zbog racionalizacije troškova na razini OGU za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem sredstva su smanjena na sudjelovanje 30 
volontera. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Prema planu prioriteta za 2014. godinu osigurana su sredstva za dobavu i postavu modernije 
sprave na dječje igralište u Kršinićevoj ulici između k. br. 26 i 32. Vijeće je primilo dopis Direkcije 
zajedničkih komunalnih djelatnosti kojim traže suglasnost da se na predmetnom igralištu ukloni 
metalni tobogan s koritom od drvenih letvica i postavi novi s plastičnim koritom.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog Direkcije zajedničkih komunalnih 
djelatnosti. 

 
 
Vijećnica Antonija Marković je predložila da na svoju slijedeću sjednicu Vijeće pozove predstavnike 
Prometne policije i Rijeka prometa vezano za prometnu problematiku na Novoj cesti i kod 
Zapadnog trgovačkog centra.  
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 
 

         
 
Sjednica je završila u 19:45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 

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

Jelena Orban Marin Barać 
 


