
  

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                  GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/27 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-2 
Rijeka,  25.01.2019. 
                                    

 
ZAPISNIK 

SA 1. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 
 

1. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 24. siječnja 2019. (četvrtak), s početkom u 18 sati, 
u prostorijama mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Marin Barać, predsjednik VMO 
• Jelena Zorić, zamjenica predsjednika VMO 
• Ivica Dušić, član VMO 
• Mila Kožul, članica VMO 
• Saša Ujdurović, član VMO 
• Branko Miljak, član VMO 
• Klaudio Lazarić, član VMO 
• Anita Šimek, zamjenska tajnica MO 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Marin Barać i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1.   Promjena člana VMO Sveti Nikola 
2.   Poslovnik i Pravila o radu VMO Sveti Nikola 
3.   Usvajanje Izvješća o radu za 2018. godinu 
4.   Financijski plan za 2019. godinu 
5.   Reorganizacija autobusnih linija 2A, 3 i 6 – očitovanje KD „Autotrolej“ 
6.   Upit stanara A. K. Rika 11 – 11 C 
7.   Preregulacija prometa u Medovićevoj i Meštrovićevoj ulici–informacija na znanje 
8.   Upit stanara oko izgradnje benzinske postaje – informacija na znanje 
9.   Upit stanara oko Vidovićeve ceste 
10. Informacija o reklamaciji na preregulaciju prometa u Crnčićevoj i Simonettijevoj   
      ulici 
11. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 

AD 1 
 
Član VMO Sveti Nikola, g. Željko Vizintin, stavio je svoj mandat u mirovanje te će umjesto 
njega novi član Vijeća biti g. Klaudio Lazarić koji je tada pročitao i potpisao prisegu. 
 
Zaključak 
 
Vijeće je činjenicu primilo na znanje i poželjelo dobrodošlicu novom članu. 



  

AD 2 
 
Vijećnici su uz materijal za sjednicu dobili i Poslovnik, Pravilnik o nagrađivanju te Pravila o 
radu VMO koje je potrebno usvojiti na početku mandata Vijeća. Nakon kraće diskusije, 
jednoglasno je odlučeno da će se na sjednicama glasati javno, a na ostale stavke nitko nije 
imao primjedbu ili komentar. 
      
Zaključak    
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Poslovnik, Pravilnik o nagrađivanju i Pravila o radu. 
 
 
AD 3 
 
Predsjednik VMO dao je na raspravu Izvješće o radu za 2018. godinu. 
 
Zaključak 
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu za 2018. godinu. 
 
 
AD 4 
 
Zamjenska tajnica MO iznijela je Vijeću Financijski plan za 2019. godinu izrađen sukladno 
programima Vijeća za 2019. godinu, a koje je donijelo sastav Vijeća prethodnog mandata. 
 
Zaključak 
 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za 2019. godinu. 
 
 
 
AD 5 
 
S obzirom na nedavne promjene u voznim redovima i trasama na linijama Autotroleja, i 
činjenicu da je Vijeće već uputilo dopis prema KD Autotrolej kako bi se donijele potrebne 
izmjene za poboljšanje linija 2A, 3 i 6, a one još uvijek nisu provedene, već se situacija 
naprotiv i pogoršala predloženo je da se dogovori sastanak u KD Autotrolej te na taj način 
pokuša riješiti probleme. 
 
Zaključak 
 
Vijeće ostaje pri svome stavu iz dopisa, i slaže se da se što skorije inicira sastanak sa 
KD Autotrolej. 
 
 
AD 6 
 
Na upit stanara A. K. Rika 11, za pomoć u realizaciji zahtjeva, Vijeće je izrazilo svoju 
potporu. 
 
Zaključak 
 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
 
 



  

 

AD 7 
Predsjednik Vijeća obavijestio je ostale članove o skorom sastanku u Rijeka prometu, na 
kojem je planirano raspraviti projekt preregulacije u Medovićevoj i Meštrovićevoj ulici. 
Dogovoreno je da će se projekt, kada bude dovršen, proslijediti Vijeću putem mail-a kako bi 
bili u potpunosti upoznati s njim. 
 
Zaključak 
 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
AD 8 
Po pitanju izgradnje benzinske postaje, još uvijek nije primljena niti jedna službena 
informacija stoga Vijeće ne može zauzeti stav. 
 
Zaključak 
 
Vijeće će pratiti razvoj situacije kako bi moglo građanima pravovremeno pružiti 
potrebne informacije. 
 
AD 9 
Sudeći po rupama na Vidovićevoj cesti, i više je nego očito da je potrebna što hitnija 
sanacija, pa će se prilikom kontaktiranja nadležne službe predložiti da se popravi kompletna 
dionica, a ne samo pojedini dijelovi, kako bi se spriječile nove rupe i oštećenja. 
 
Zaključak 
 
Vijeće je činjenicu primilo na znanje. 
 
AD 10 
Nakon provedenog projekta preregulacije prometa u Crnčićevoj i Simonettijevoj ulici uočeno 
je da nisu obilježena sva parkirna mjesta i postavljeni svi potrebni znakovi pa je uložena 
reklamacija izvođaču projekta kako bi se spomenuto realiziralo do kraja. Reklamacija je u 
tijeku te se očekuje skoro rješenje. 
 
Zaključak 
 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
AD 11 
Pod ovom točkom dnevnog reda, član Vijeća, zamolio je da se urgira u OGU za komunalni 
sustav za čišćenje stepeništa u Crnčićevoj ulici s obzirom da se nakupilo lišća i smeća. 
 
Zaključak 
 
Poslati će se dopis sa molbom za čišćenje stepeništa. 
 
Sjednica Vijeća je završila u 19:15 h 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.                        
 
Zapisničar – zamjenska tajnica MO: 
             Anita Šimek 

 
Predsjednik VMO Sveti Nikola 

Marin Barać 
 

 
 


