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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-28/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  30. lipnja 2015. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
S 8. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 

 
8. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 30. lipnja 2015. godine (utorak) u 9:30 sati u prostorijama 
Mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b.  

 
Sjednici su bili nazočni:  

- Marin Barać, predsjednik VMO 
- Željko Vizintin, zamjenik predsjednika VMO 
- Mila Kožul, član VMO 
- Nikola Lazić, član VMO 
- Jelena Orban Ramić, tajnica MO 

 

Sjednici nisu bili nazočni:  
- Anton Cindrić, član VMO 
- Antonija Marković, član VMO 
- Nenad Srdoč, član VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika s 7. sjednice VMO Sveti Nikola: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Marin Barać i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Ostatak sredstava od realizacije komunalnih prioriteta za 2014. godinu 
2. Zahtjev stanara zgrade Crnčićeva 2 
3. Urušavanje zida u J. Vlahovića preko puta k. br. 11 
4. Rasprava o e-sjednicama 
5. Dopisi pristigli između dvije sjednice 
6. Razno 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Vijeće je primilo dopis Rijeka prometa d.d. kojim obavještavaju da je nakon ugovaranja svih radova 
sukladno planu realizacije prioriteta za 2014. godinu preostao iznos od 42.654,56 kuna, te traže 
prijedlog pozicije za realizaciju tih preostalih sredstava.  
 

Zaključak: 
•     Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se preostala sredstva 

utroše na asfaltiranje parkirališta u ul. Jože Vlahovića kod k. br. 9. Uputiti će se 
odgovor Rijeka prometu d.d. 
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AD 2 
Stanari zgrade Crnčićeva 2 uputili su zahtjev za postavu još jednog kontejnera za kućni otpad 
ispred njihove zgrade. Trenutno na toj lokaciji postoje dva kontejnera za kućni otpad, no zbog 
velikog broja stanara kontejneri se brzo napune i otpad se odlaže na cesti kraj kontejnera.  
 

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

gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem i KD 
Čistoća d.o.o. 

 
 
AD 3 
Predsjednik Vijeća Marin Barać obavijestio je prisutne o urušavanju zida u ulici J. Vlahovića preko 
puta k. br. 11 i predložio da se nadležnim službama uputi zahtjev za sanacijom predmetnog zida.  
 

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

sanacijom predmetnog zida Rijeka prometu d.d. i Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav. 

 
 
AD 4 
Predsjednik Vijeća Marin Barać je predložio da Vijeće u slučaju hitnog donošenja odluke održi e-
sjednicu na način da se svim članovima Vijeća pošalje e-mail na koji će biti dužni odgovoriti u 
određenom roku od nekoliko dana.  
 

Zaključak: 
• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 

 
 
AD 5 
Hrvatske ceste su uputile odgovor kojim obavještavaju da je u sklopu radova izvedena obnova 
kolnika na dijelu Liburnijske ulice te je izvršena izmjena postojeće horizontalne prometne 
signalizacije u svrhu sigurnosti prometa na poziciji sa četiri prometna traka i autobusnim trakom. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti uputila je odgovor Vijeću kojim obavještava da je 
zahtjev za produženjem ograde u Ulici A. Kosića Rika kod k. br. 11b utvrđen opravdanim i da će 
tražena ograda biti postavljena. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti i Rijeka promet d.d. uputili su odgovor Vijeću kojim 
obavještavaju da je zahtjev za uklanjanjem ostataka stupića kod zgrada M. Čurbega 5/1, 5/2, 5/3 
opravdan, te da će se njihovo uklanjanje izvršiti iz sredstava redovnog održavanja nerazvrstanih 
cesta. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
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Direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti uputila je odgovor kojim obavještavaju da je zahtjev za 
popravak stupića na interventnom putu južno od „plavog niza“ zgrada u Crnčićevoj ulici (od k. br. 1 
do k. br. 9) opravdan, te da će se novi stupići postaviti iz sredstava redovnog održavanja 
nerazvrstanih cesta u što kraćem roku. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
Vijeće je primilo zahtjev stanara zgrade Ivekovićeva 2 za sanacijom odvodnje na kolniku ispred 
njihove zgrade, budući da se za svakog kišnog razdoblja na predmetnoj lokaciji nakuplja velika 
količina vode. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. Uputiti će se zahtjev OGU za 
komunalni sustav i Rijeka prometu d.d. 

 
 
AD 6 
Predsjednik Vijeća Marin Barać izvijestio je prisutne o provedenim programskim aktivnostima – 
ekološkoj akciji i predavanju. Ekološka akcija se održala 6. lipnja 2015. godine, a očišćene i 
uređene su zelene površine u dvorištu zgrada M. Barača 15/2 i 15/1. Predavanje „Kako se zaštititi 
od sunca“ prvo je u nizu predavanja u sklopu programske aktivnosti Vijeća Edukativna predavanja, 
a održano je 17. lipnja 2015. godine u suradnji sa patronažnim sestrama Vericom Šatorića i 
Katarinom Serdar. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
Članica Vijeća Mila Kožul je predložila da se Rijeka prometu d.d. uputi požurnica za upućen 
zahtjev za izgradnju prilaza za invalide ispred zgrade Ivekovićeva 2. Vijeće je predmetni zahtjev 
uputilo Rijeka prometu d.d. u siječnju 2015. godine. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. Uputiti će se požurnica Rijeka 
prometu d.d. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 10:20 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranica. 
 
 
 

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

                    Jelena Orban Ramić Marin Barać 
 
  


