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ZAPISNIK S 

25. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ 
održane 26. siječnja 2017. godine s početkom u 17.00 sati u prostorijama mjesne samouprave 

(Žrtava fašizma 2/II) 

 
 
 

 Sjednicu je sazvao predsjednik VMO g. Juro Perković pozivom od 20. siječnja 2017. 
godine. 
             Uz predsjednika VMO sjednici su bili nazočni: 

- Eol Buić, član VMO  
- Igor Buratović, član VMO 
- Ana Kovačić, članica VMO 
- Predrag Miletić, član VMO 
- Elvira Dizdarević, članica VMO 
- Robert Baus, tajnik MO 

 
Na početku sjednice predsjednik VMO utvrdio je potreban kvorum i predložio sljedeći:   

 

 
DNEVNI RED 

 
1. Zapisnik s 24. sjednice VMO 
2. Informacija o predstojećem zajedničkom obilasku terena predstavnika MO, Rijeka prometa, Direkcije 

zajedničkih komunalnih djelatnosti i Komunalnog redarstva 
- izvjestitelj tajnik MO 

3. Prijedlog za pokretanje inicijative za ocrtavanjem pješačkih prijelaza u ulici Školjić kod benzinske 
stanice Ine te kod ulaza u Vodovodnu ulicu – donošenje zaključka 

- predlagatelj: tajnik MO 
4.  Informacija o izvršenom uvidu u Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Rijeke u dijelu 

koji se odnosi na područje MO Školjić (žičara Vodovodna – Trsat) 
- izvjestitelji: Eol Buić i Igor Buratović 

5. Razno 
 
koji je jednoglasno prihvaćen, kao i zapisnik s 24. sjednice VMO 
 
 
AD 2) 
 
                Tajnik MO izvjestio je Vijeće  kako je prije tri godine organiziran je zajednički obilazak svih mjesnih 
odbora sa ciljem utvrđivanja stanja na terenu u pogledu komunalnog nereda, oštećenja na komunalnoj 
infrastrukturi, stanju infrastrukture drugih vlasnika (ViK, HEP i dr. ) te ostalih zapažanja.  
                Po svakom obilasku sačinjava se zapisnik i obrazac s definiranjem vrste oštećenja/nereda, 
nadležnosti, roka sanacije i roka izvršenja sanacije.  
     Naglasio je kako temeljem ovih iskustava pročelnica OGU za komunalni sustav Irena Miličević od 
Direkcije za mjesnu samoupravu traži da se isti obilazak i način rada realiziraju i u ovoj godini na način da se 
termini obilaska i potrebne osobe utvrde do kraja siječnja a sam obilazak tijekom veljače i ožujka s time da 
termini za sada još nisu određeni, ali se svakako očekuju uskoro. 
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               Na osnovu informacije, predsjednik VMO je predložio, a Vijeće prihvatilo da se prije samog 
službenog obilaska od strane predstavnika MO obiđe teren, a kako bi službeni obilazak bio ekspeditivniji i 
svrhovitiji. Za prethodni obilazak zaduženi su Juro Perković, Eol Buić i tajnik MO s time da i svi ostali vijećnici 
dostave evetualne informacije o uočenom komunalnom neredu i komunalnim oštećenjima. 
 
AD 3) 
 
 Tajnik MO obrazložio je prijedlog pokretanja inicijative za prometno uređenje i ucrtavanje pješačkog 
prijelaza u ulici Školjić kod benzinske crpke „Ine“ i prema Titovom trgu, te kod ulaza u Vodovodnu ulicu, a 
napose radi sigurnosti pješaka koja je na tim pozicijama značajno ugrožena. 
 Nakon opsežne rasprave u kojoj su analizirani prometni aspekti prema iskustvu na samom terenu 
zaključeno je da se uputi zahtjev Rijeka prometu za analizom stanja i prijedlogom mogućih rješenja. 
 
 
 
AD 4) 
 
 Vijećnici Buić i Buratović izvijestili su Vijeće da su izvršili uvid u Izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja grada Rijeke u dijelu koji se odnosi na područje MO Školjić , točnije u dijelu koji se odnosi na 
planiranje prostora za izgradnju žičare od Vodovodne ulice do Trsata. 
             Naveli su, a što je Vijeće i potvrdilo, da je riječ o već poznatom projektu koji svakako treba podržati, 
ali koji bez uređenja cijele zone Vodovodne nema nikakvog smisla i zasigurno neće naći interes kod 
investitora.   
 
 
AD 3) 
 
 Pod točkom „razno“ tajnik MO izvijestio je Vijeće da VMO Centar Sušak ima planiranu sjednicu 
31.01.2017. na kojoj bi raspravljali o inicijativi župnika crkve UBD Marije i VMO Školjić za obnovom kapelice 
svetog Ivana Nepomuka na mostu kod „Konta“, te je Vijeće zaključilo da po održanoj sjednici VMO Centar-
Sušak u slučaju njihova pozitivna stava treba organizirati sastanak predstavnika VMO Školjić i VMO Centar 
Sušak sa župnikom, a radi utvrđivanja zajedničke inicijative koja bi išla prema gradonačelniku.  
 
 
Sjednica je završena u 18:30 
 
 
 
Zapisničar:                                                                                                     Predsjednik VMO: 
 
Robert Baus                                                                                                    Juro Perković   

 

 
 


