
 

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                  GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/27 
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Rijeka,  14.06.2019. 
                                   
 

 
ZAPISNIK 

SA 4. SJEDNICE VMO SVETI NIKOLA 
 

 
 

4. sjednica VMO Sveti Nikola održana je 13. lipnja 2019. (četvrtak), s početkom u 18:30 sati, u 
prostorijama mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Marin Barać, predsjednik VMO 

 Jelena Zorić, zamjenica predsjednika VMO 

 Mila Kožul, članica VMO 

 Saša Ujdurović, član VMO 

 Branko Miljak, član VMO 

 Klaudio Lazarić, član VMO 

 Miomira Milovanović, tajnica MO 
 
Sjednici nije bio nazočan: 

 Ivica Dušić, član VMO 
 
 
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. Aktivnosti vezane uz preregulaciju prometa u Medovićevoj i Meštrovićevoj ulici  
2. Nadopuna komunalnih prioriteta za 2020. godinu 
3. Zahtjev za određivanjem kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta 

restorana „Veseljak“ 
4. Prijave programa za 2020. godinu 
5. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 



 

 

 
AD 1  

Predsjednik Vijeća izvijestio je Vijećnike o dogovorenom hodogramu. Javna rasprava će ići u 
dva smjera s mogućnosti očitovanja stanara. 
Preko web stranice uputiti će se poziv građanima da daju svoje prijedloge ili primjedbe te  
suglasnost. Rok za objavu poziva na web stranicama MO je do 26.06.2019. godine i poziv će 
biti aktualan do 26.07.2019. 
Na oglasne ploče u ulazima u zgrade u Medovićevoj i Meštrovićevoj ulici postaviti će se 
informacija o pozivu građanima. 
Organizirati će se sastanci sa stanarima u više navrata po par ulaza odjednom. Rok je do 
31.07.2019. godine. 
U dvorani MO održati će se sastanak sa stanarima i predstavnicima Rijeka prometa. 
Vijeće će provesti raspravu o projektu sa stanarima predmetnih ulica prema definiranom 
hodogramu.  
 
Zaključak: 

 Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
 
AD 2 
Marin Barać predložio je Vijećnicima na raspravu drugi dio pristiglih prijedloga građana za 
usvajanje prijedloga malih komunalnih akcija za 2020. godinu na području MO Sveti Nikola te 
prijedloge Vijećnika na razmatranje. 
Vijeće je detaljno proučilo pristigle prijedloge prioriteta i nakon analize odlučilo prijedlog  
prioriteta za postavljanje konstrukcije tunela sa solarnim pločama na krovu istog odbaciti kao 
preskupo a drugi prijedlog za postavljanje ogledala na izlazu iz garaže u Crnčićevoj ulici kod 
kućnog broja 7/9 tražiti da se postavi iz redovnog održavanja. 
Na prijedlog Vijeća, usvaja se prijedlog postavljanja pametnog semafora za pješake na Novoj 
cesti (ukoliko se odbije prijedlog moli se nadležne službe za adekvatno rješenje ako to nije 
semafor), osvjetljenje nesemaforiziranog pješačkog prijelaza na Novoj cesti, postavljanje 
rukohvata u Crnčićevoj ulici na stepeništu ispred kućnog broja 1 te tematsko uređenje igrališta 
za djecu (parkova) na području MO Sveti Nikola.  
Za detaljnije obrazloženje i provedbu prioriteta tematskog uređenja igrališta za djecu (parkova) 
na području MO Sveti Nikola zadužuje se član Vijeća Ivica Dušić. 
Nakon rasprave prihvaćena su četiri prijedloga prioriteta koji će se dostaviti Direkciji za mjesnu 
samoupravu i OGU za komunalni sustav na obradu. 
 
Zaključak:    

 Vijeće je nakon analize i odbacivanja stavki koje smatra neopravdanima 
jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju određenih nadopuna prijedloga 
prioriteta za 2020. godinu. 

 
 
 

 
AD 3 
Vijeće je zaprimilo molbu ugostiteljskog objekta restorana „Veseljak“ za produljenjem 
radnog vremena u subotu, 29.06.2019. godine do 02.00 sata zbor obilježavanja „proslave 
mature“. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je mišljenja da se može odobriti kasniji završetak radnog vremena. 
 

 



 

 

AD 4 
Marin Barać je informirao Vijeće o obavezi rasprave i usvajanja Programa rada Vijeća MO 
Sveti Nikola za 2020. godinu. Predloženo je nastavljanje obavljanja dosadašnjih 
programskih aktivnosti (kako slijedi u zaključku) a prijedloge novih programskih aktivnosti 
i/ili korekcija dosadašnjih programskih aktivnosti će se predložiti na slijedećoj sjednici 
VMO Sveti Nikola. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno usvojilo početni prijedlog Programa rada za 2020. 
godinu, u sklopu kojeg će se održati sljedeće programske aktivnosti: 
1. Dan žena 
2. Dan MO 
3. Zdravi život 
4. Ekološka akcija 
5. Krnjevica 
6. Festival Krnjevo 

 
 

 
AD 5 

 Vijeću se obratila stanarka ulice Krnjevo s molbom da se odobri postavljanje 
kontejnera za papir ispred zgrade u ulici Krnjevo ispred kućnih brojeva 20 a,b i c. 
Vijeće je na svojoj 3. Sjednici podržalo zahtjev stanarke međutim Komunalno 
društvo Čistoća u svom odgovoru navodi da na traženoj lokaciji ne postoji 
namjensko mjesto te predlaže da da se papirnati otpad odlaže 50 metara dalje gdje 
su postavljeni već spremnici. Kako na traženoj lokaciji nema predviđenih mjesta za 
postavljanje novih spremnika, predlaže se da se stanarka obrati MO Turnić te 
ukoliko on smatraju da je potrebna nadopuna, odmah će se nadopuna i izvršiti. 

 MO je zaprimio anonimnu prijavu o navodnom rušenju garaže i zida koji nisu u 
privatnom vlasništvu. Komunalni redar obavio je očevid na licu mjesta i ustvrdio da 
stranke renoviraju kuću, pomoćne građevine i grade ogradni zid.  

 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
 
Sjednica Vijeća je završila u 20:30 h 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.   
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
 

Miomira Milovanović 
 
 

Predsjednik VMO Sveti Nikola: 
 

Marin Barać 

 
 
 

 

 
 


