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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-28/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  16. travnja 2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 6. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 
 

6. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 16. travnja 2015. godine (četvrtak) u 18:30 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 5. sjednice VMO Sveti Nikola: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlozi komunalnih prioriteta za 2016. godinu 
2. Dani Sv. Vida 2015. godine 
3. Poziv Odbora za mjesnu samoupravu 
4. Zahtjev za produženje ograde ispred A. Kosića Rika 11B 
5. Zahtjev za uređenje dječjih igrališta 
6. Zahtjev za prilaz za invalide ispred Medovićeve 31 
7. Prigovor na postavljeno ogledalo kod I. M. Ronjgova 2 
8. Zahtjev stanara Zametske 36 
9. Zahtjev za preregulaciju prometa u Ulici Krnjevo 
10. Razno  

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća Marin Barać obavijestio je vijećnike o objavljenom Pozivu za podnošenje 
prijedloga za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) 
za 2016. godinu. Poziv traje od 1. travnja do 20. travnja 2015. godine. Na temelju dostavljenih 
prijedloga građana, Vijeće MO će izraditi program i utvrditi prioritete koji će po njihovom usvajanju 
na Gradskom Vijeću činiti sastavni dio Plana raspodjele sredstava za prioritetno održavanje 
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objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora u 2016. godini. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća Marin Barać izvijestio je o sastanku koordinatora o sportskim susretima MO-a 
povodom Dana Sv. Vida 2015. Sportske igre održati će se 30. ili 31. svibnja, a natjecati će se u 
četiri discipline: boćanje, potezanje konopa, briškula i trešeta i mali nogomet. Do kraja travnja 
Vijeća trebaju prijaviti ekipe.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 3 

Odbor za mjesnu samoupravu uputio je Vijećima MO dopis o održavanju tematskih sjednica. Na taj 
način se želi doprinijeti boljem sagledavanju eventualnih problema u funkcioniranju i prijedloga za 
poboljšanje sustava mjesne samouprave na području Grada. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da podržava takav oblik komunikacije i 
suradnje. Uputiti će se odgovor Odboru za mjesnu samoupravu da žele sudjelovati 
na sjednici sa temom sigurnost u prometu.  

 
 
AD 4 
Vijeće je primilo zamolbu stanara zgrade A. Kosića Rika 11B da se postojeća ograda na ulaznim 
stepenicama u zgradu produži do novopostavljene ograde ispred zgrade.   
 

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

gradske uprave za komunalni sustav i Rijeka prometu d.d. 
 
 
AD 5 
Vijeće je primilo zahtjev gđe. Maje Lekić da se na dječjim igralištima u Kršinićevoj ulici i Ulici 
Udatnoga postavi antistres podloga i ljuljačke za bebe. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Postavljanje antistres podloga i ljuljački za 

bebe na svim igralištima na području MO planirati će se kroz Plan komunalnih 
prioriteta za 2016. godinu. 

 
 
AD 6 
Vijeću se obratio gdin. Davor Begonja sa zahtjevom za izgradnjom prilaza za invalide na ulazu u 
zgradu Medovićeva 31. 
 

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

službama - Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i Rijeka prometu d.d. 
 
 
AD 7 
Vijeću se pismenim putem obratio gdin. Budimir Čalić sa prigovorom na postavljeno prometno 



 3/5 

ogledalo kod zgrade I. Matetića Ronjgova 2. 

 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje i jednoglasno donijelo odluku da će navedeni 

prigovor proslijediti Rijeka prometu d.d.  
 
 
AD 8 
Vijeće je primilo ponovljeni zahtjev stanara Zametske 36 za uređenje zelene površine i platoa za 
postavljanje kontejnera za otpad ispred zgrada Zametska 34 i 36.   
 

Zaključak: 
• Vijeće ostaje pri svojem dosadašnjem stavu. Traženi zahtjev uvrstiti će se u Plan 

komunalnih prioriteta za 2016. godinu. 
 
 
AD 9 
Vijeće je primilo zahtjev za preregulacijom u jednosmjernu odvojak ulice F. Čandeka od k. br. 29 
do 35b i ulice Krnjevo od k. br. 20 do k. br. 20c. 
 

Zaključak: 
• Budući da ovaj zahvat dijelom pripada u područje MO Turnić, Vijeće je jednoglasno 

donijelo odluku da se traži mišljenje Vijeća MO Turnić i ovlaštenih predstavnika 
predmetnih zgrada.  

 
 
AD 10 
Predsjednik Vijeća Marin Barać i njegov zamjenik Željko Vizintin upoznali su prisutne s problemom 
urušavanja potpornog zida na parkiralištu zgrade I. Matetića Ronjgova 2.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Sanacija predmetnog zida planirati će se kroz 

Plan komunalnih prioriteta za 2016. godinu. Član Vijeća Željko Vizintin ovlašten je 
pratiti i pregovarati o ovom predmetu u ime Vijeća.  

 
 
Budući da Vijeće još nije dobilo odgovore od Rijeka prometa d.d. na zahtjeve za izgradnju prilaza 
za invalide na ulazima u zgrade Medovićeva 16 i Ivekovićeva 2, predsjednik Vijeća je zadužio 
članice Vijeća Antoniju Marković i Milu Kožul da prate stanje.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 

Predsjednik Vijeća Marin Barać je obavijestio prisutne da je posada američkog broda "Mount 
Whitney" koji se nalazi na remontu u "Viktoru Lencu" očistila i uredila okoliš Dječjeg vrtića 
"Krnjevo" i stoga predlaže da se planirana ekološka akcija prebaci za jesen. Također, planirana 
ekološka akcija kraj zgrade Milutina Barača 15/2 u dogovoru sa stanarima odgađa se za kraj 
mjeseca svibnja. 

 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
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Predsjednik Vijeća Marin Barać je ukratko izvijestio o zajedničkom sastanku predstavnika odjela 
gradske uprave i komunalnih društava sa predstavnicima Vijeća mjesnih odbora koja se održala u 
Gradskoj vijećnici, 13. travnja.  

 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 
Predsjednik Vijeća Marin Barać je obavijestio prisutne o sastanku s Božidarom Bačunom, ovlaštenim 
predstavnikom Medovićeve 21.  
 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Uputiti će se dopis Rijeka prometu d.d. sa 
zahtjevom za iscrtavanjem pješačkog prijelaza na izlazu iz pothodnika kod 
Medovićeve 21. Uređenje prilaza povišenoj zelenoj površini nasuprot Medovićeve 41 
i uređenje povišene zelene površine za šetnicu pasa uvrstiti će se u Plan komunalnih 
prioriteta za 2016. godinu. Sa stručnim službama Grada Rijeke pregledati će se 
dostupna mjesta za proširenje  parkirališta u Meštrovićevoj i Medovićevoj ulici te 
planirati njihovu izgradnju kroz Plan komunalnih prioriteta 2016. godinu.  

 
 
Članica Vijeća Antonija Marković predložila je da se u Medovićevoj ulici ispred k. br. 10 – 16 proširi 
i uredi prostor za kontejnere za kućni otpad i da se na zelenoj površini u Becićevoj ulici kod k. br. 
2-6 uredi prostor za parkiranje. 

 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se navedeni prijedlozi uvrste u Plan 
komunalnih prioriteta za 2016. godinu. 

 
 

Vijeće je primilo zamolbu ovlaštene predstavnice zgrade M. Barača 15/2 da se na zelenoj površini 
istočno od njihove zgrade uredi dječje igralište. 

 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Navedeni zahtjev će se uvrstiti u Plan 
komunalnih prioriteta za 2016. godinu. 

 
 

Vijeće je primilo zahtjeve stanara Liburnijske 2 za postavu rukohvata na stepenicama prema 
ambulanti i ljekarni kraj njihove zgrade i sanaciju potpornog zida sa sjeverne strane zgrade. 
Također traži da se ispred njihove zgrade na ulici puna linija zamijeni isprekidanom kako bi se 
stanarima omogućio izlaz s parkirališta u smjeru istoka. 

 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Postava rukohvata i sanacija potpornog zida 
planirati će se kroz Plan komunalnih prioriteta za 2016. godinu. Zahtjev za 
iscrtavanje isprekidane linije ispred zgrade Liburnijske 2 proslijediti će se Hrvatskim 
cestama.  

 
 

Vijeće je primilo zahtjev stanara Meštrovićeve 34 za premještanje kontejnera za kućni otpad koji se 
nalaze ispred njihove zgrade na drugu stranu ceste. Također traže i rušenje dva zida kraj kojih se 
kontejneri trenutno nalaze. 
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Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se navedeni zahtjev proslijedi Odjelu 

gradske uprave za komunalni sustav. 
 
 

Predsjednik Vijeća Marin Barać izvijestio je prisutne o sastanku s savjetnicom za promet Kristinom 
Banić. Tema sastanka bila je postavljanje stupića na križanju Zametske ulice i Ulice Ivana Luppisa. 

 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se u Plan komunalnih prioriteta za 2016. 
uvrsti podizanje nogostupa na predmetnoj lokaciji.  

 
 

Vijeće je primilo dopis zamjenika ovlaštenog predstavnika zgrade Jože Vlahovića 9a sa zahtjevom 
za orezivanje krošnje stabla u dvorištu zgrade.  

 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Navedeni zahtjev proslijediti će se Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav. 

 
 

Predsjednik Vijeća Marin Barać predložio je uklanjanje ostataka stupića ispred zgrada M. Čurbega 
5/1, 5/2 i 5/3.  

 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se navedeni prijedlog uputi Rijeka prometu 
d.d. 

 
 

 
 
Sjednica je završila u 20:45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 
 
 

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

Jelena Orban Marin Barać 
 
 
 
 

         
                                                 


