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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-28/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  19. ožujka 2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 5. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 
 

5. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 19. ožujka 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 
- Jelena Orban, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Nenad Srdoč, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 4. sjednice VMO Sveti Nikola: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o realizaciji programske aktivnosti Dan žena 
2. Uklanjanje stupića u Simonettievoj ulici 
3. Premještanje stolova za stolni tenis u Ulici G. Carabino 
4. Predstojeće programske aktivnosti u travnju 
5. Razno 
 

Članica VMO Antonija Marković je predložila nadopunu dnevnog reda. 
 
Predložen je slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o realizaciji programske aktivnosti Dan žena 
2. Uklanjanje stupića u Simonettievoj ulici 
3. Premještanje stolova za stolni tenis u Ulici G. Carabino 
4. Predstojeće programske aktivnosti u travnju 
5. Sigurnost prometa na cestama na području MO 
6. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
Predsjednik VMO Marin Barać podnio je Izvješće o održanoj programskoj aktivnosti Dan žena. 
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o programskoj aktivnosti 
Dan žena. 

 
 
AD 2 

Predsjednik VMO Marin Barać je predložio uklanjanje ostataka stupića u Simonettievoj ulici ispod 
k. br. 2 i 12. Stupići su odavno počupani i nikada nisu vraćeni, a predstavljaju opasnost za vozila i 
pješake. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Rijeka prometu d.d. uputi zahtjev za 
uklanjanje predmetnih stupića. 

 
 
AD 3 
Predsjednik VMO Marin Barać je obavijestio prisutne da se u Ulici G. Carabino zapadno od k. br. 
12 nalazi park koji je zapušten i derutan. U parku se nalazi i razbijen stol za stolni tenis. Predlaže 
da Vijeće zatraži od Odjela gradske uprave za komunalni sustav uklanjanje razbijenog stola, a da 
uređenje predmetnog parka planira kroz Plan komunalnih prioriteta za 2016. godinu.   
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje i jednoglasno donijelo odluku da se od Odjela 

gradske uprave za komunalni sustav zatraži uklanjanje razbijenog stola za stolni 
tenis i da se uređenje parka u Ulici G. Carabino zapadno od k. br. 12 planira kroz Plan 
komunalnih prioriteta za 2016. godinu. 

 
 
AD 4 
Predsjednik VMO Marin Barać je izvijestio prisutne da nas u narednom razdoblju očekuje nekoliko 
programskih aktivnosti planiranih kroz Program rada za 2015. godinu. U tijeku su pregovori sa 
Nacionalnom zajednicom Crnogoraca Rijeka u okviru programske aktivnosti Predstavljanje 
nacionalnih manjina. Ekološke akcije u Ulici M. Barača istočno od k. br. 15/2 i kod Dječjeg vrtića 
"Krnjevo" planirane su za proljeće, a njihovo održavanje ovisi o vremenskoj prognozi. Osim toga, 
treba organizirati programske aktivnosti Oslikajmo naše zidove i Malonogometni turnir. Predsjednik 
je pozvao vijećnike da se uključe u planiranje navedenih aktivnosti. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 5 
Budući da se prije nekoliko dana dogodila prometna nesreća na križanju Ulice I. Matetića Ronjgova 
i Zvonimirove ulice, a prošloj sjednici je prethodila prometna nesreća na Novoj cesti, članica Vijeća 
Antonija Marković je objasnila da i dalje smatra nužnim sastanak sa predstavnicima Rijeka 
prometa d.d. kako bi se našla rješenja za te dvije "crne" točke. Uslijedila je rasprava o toj temi. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se uputi dopis Rijeka prometu d.d. sa 

zahtjevom za rekonstrukcijom faza semafora na raskrižju Ulice I. Matetića Ronjgova i 
Zvonimirove ulice. Predsjednik VMO Marin Barać će dogovoriti sastanak sa 
predstavnicima Rijeka prometa d.d., a o rezultatima sastanka izvijestiti će Vijeće na 
idućoj sjednici. 
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AD 6 
Vijeću se pismenim putem obratio Vladimir Golac, ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade J. 
Vlahovića 9, sa zamolbom za asfaltiranje dvorišta ispred predmetne zgrade. 
 

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

dvorišta zgrade J. Vlahovića 9 planira kroz Plan komunalnih prioriteta za 2016. 
godinu. 

 
 
Vijeću se obratila Ana Zagorac iz A. Kosića Rika 15 sa zamolbom da joj Vijeće da podršku u 
hranjenju mačaka na javnoj površini. Traženo je mišljenje komunalnog redara, koji je već 
razgovarao sa gđom. Zagorac i objasnio joj da stavljanje posuda na javnu površinu i hranjenje 
mačaka nije dozvoljeno sukladno Odluci o komunalnom redu, jer za bilo koje zauzeće javne 
površine treba odobrenje Grada Rijeke. Također je dotičnu uputio da posude stavlja na zemljište u 
privatnom vlasništvu.   
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Uputiti će se odgovor gđi. Zagorac u kojem će 

se podržati uputa komunalnog redara. 
 
 
Telefonskim putem se Vijeću obratio Darko Šimunjac vlasnik kafića na krovu TC Kaufland s 
primjedbama da bi dječje igralište koje se nalazi na istoj lokaciji trebalo proširiti i da se na igralištu 
okupljaju pijanci. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se od Odjela gradske uprave za razvoj, 

urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem traži upit u vlasništvo krova TC 
Kaufland i da se vlasnika kafića uputi da Vijeću dostavi službeni dopis sa zahtjevom 
za proširenje dječjeg igrališta. 

 
 
Budući da još nije stigao odgovor od Odjela gradske uprave za komunalni sustav na dopis Vijeća 
za izmjenu lokacije za šetnicu pasa, članica Vijeća Mila Kožul predložila je da se uputi požurnica. 
Predsjednik Vijeća je predložio da se i od Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem zatraži upit u vlasništvo cijele predmetne lokacije.   
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedene prijedloge. Uputiti će se požurnica Odjelu 

gradske uprave za komunalni sustav. Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem poslati će se upit u vlasništvo predmetne 
lokacije.  

 
 
Predsjednik Vijeća Marin Barać izvijestio je o odgovoru Rijeka prometa d.d. kojim obaviještavaju 
da ne mogu udovoljiti zahtjevu Vijeća za postavu stupića na križanju Zametske i Ivana Luppisa (na 
nogostupu kod stepenica). Kao razlog su naveli da Odjel gradske uprave za komunalni sustav 
odobrava postavljanje stupića samo na lokacijama koje su izuzetno opasne, a prema procjeni 
Rijeka prometa d.d. predmetna lokacija to nije. Postavljanje stupića je traženo zbog čestog 
parkiranja vozila na nogostupu te se na taj način onemogućilo korištenje stepenica koje vode u 
skate park. Zbog toga je predsjednik Vijeća predložio prisutnima da fotografiraju nepropisno 
parkirana vozila na predmetnoj lokaciji.  
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Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
 
Sjednica je završila u 20:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
 

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

Jelena Orban Marin Barać 
 
 
 
 

         
                                                  


