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ZAPISNIK S 
27. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ 

održane 30. ožujka 2017. godine u 17.00 sati u prostorijama mjesne samouprave (Žrtava fašizma 
2/II) 

 
 
 

Sjednicu je sazvao predsjednik Vijeća MO Školjić pozivom od 23. ožujka 2017. 
Sjednici su bili nazočni: 

- Juro Perković, predsjednik VMO 
- Predrag Miletić, zamjenik predsjednika VMO 
- Igor Buratović, član VMO 
- Eol Buić, član VMO 
- Ana Kovačić, članica VMO 
- Koraljko Pasarić – urednik glasila Pod voltun 
- Robert Baus, referent za mjesnu samoupravu – tajnik MO 

Odsutna: 
- Elvira Dizdarević, članica VMO 

 
Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO predložio je sljedeći 
 

  

 
DNEVNI RED 

 
1. Zapisnik s 26. sjednice VMO 
2. Razmatranje odgovora Gradonačelnika na dopis vezan za kapelicu svetog Ivana Nepomuka –  
3. Uređenje zone oko Klobučarićevog trga – razmatranje odgovora Gradonačelnika 
4. Inicijativa za promjenu imena MO Školjić – informacija sa sjednice Odbora za mjesnu samoupravu 
5. Razno 

 
Obzirom da odgovor Gradonačelnika po točki 3 nije stigao ista je skinuta s dnevnog reda te je usvojen 
sljedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Zapisnik s 26. sjednice VMO 
2. Razmatranje odgovora Gradonačelnika na dopis vezan za kapelicu svetog Ivana Nepomuka –  
3. Inicijativa za promjenu imena MO Školjić – informacija sa sjednice Odbora za mjesnu samoupravu 
4.          Razno 
 
 
AD 1) 
Zapisnik s 26. sjednice VMO jednoglasno je usvojen. 
 
AD 2) 

Na osnovu odgovora gradonačelnika na inicijativu VMO Školjić za  obnovu, odnosno uređenje 
današnjeg paviljona na mostu kod Kontinentalna kao memorijalne građevine nekadašnje kapelice Svetog 
Ivana Nepomuka, VMO je po provedenoj raspravi donijelo sljedeće 
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ZAKLJUČKE 
 

1. VMO pozdravlja načelnu podršku Gradonačelnika na navedenu inicijativu 
2. Zadužuju se tajnik i predsjednik VMO da od Gradonačelnika zatraže detaljnije objašnjenje, 

odnosno na uvid planove Grada vezane za obnovu, odnosno uređenje paviljona 
3. Nakon dobivene informacije VMO će organizirati konferenciju za novinare, a ukoliko 

informacija ne bude dobivena u primjerenom roku, konferencija će se održati i bez nje 
 

 
AD 3) 
  
 Tajnik MO upoznao je Vijeće s tijekom sjednice Odbora za mjesnu samoupravu koja je održana 27. 
veljače 2017., na kojoj je on prisustvovao u ime VMO Školjić i na kojoj se odlučivalo o prijedlogu VMO Školjić 
da MO Školjić promijeni naziv u MO Školjić-Stari grad i njihovim zaključcima. 
 Kako je informirao Vijeće, Odbor je nakon njegovog usmenog obrazloženja inicijative istu u cijelosti 
prihvatio. Međutim, kako se pitanja mjesne samouprave, pa tako i imena mjesnog odbora utvrđuju Statutom 
Grada Rijeke, odnosno statutarnom odlukom, a Odbor za mjesnu samoupravu nema pravni legitimitet 
neposredno predlagati izmjene Statuta ili donošenje statutarne odluke, ovo će pozitivno mišljenje biti 
upućeno Gradonačelniku koji te ovlasti, odnosno legitimitet ima. 
              Vijeće je prihvatilo informaciju. 
 
AD 4) 
 
 Vijeće je prihvatilo inicijativu vijećnika Buratovića da se od nadležnih u Gradu zatraži informacija, 
odnosno objašnjenje hoće li se povećavati broj kontejnera za komunalni otpad koji se danas nalaze na spoju 
Agatićeve i Klobučarićevog trga, a stoga što će se vrlo brzo u novu zgradu na Klobučarićevom useliti novi 
stanari i korisnici poslovnih prostora, odnosno kakvi su planovi Grada za smještaj kontejnera na tom 
području. Po ovom pitanju, Vijeće je također zaključilo da bi za bilo kakvo rješenje koje se ocijeni od strane 
MO-a upitnim trebalo konzultirati građane u užoj zoni, te će se o tome povesti računa. 
             Vijeće je prihvatilo usmenu zamolbu voditelja Merhameta da se na parkiralištu iza Vodovodne 4 
ucrtaju dva mjesta za invalide te će se ista uputiti „Rijeka plusu“.  
  
Kako nije bilo daljnjih zaključaka, predsjednik VMO je u 18:30 zaključio sjednicu.  

 
 

Zapisničar:                                                                                     Predsjednik VMO: 
Robert Baus                                                                                   Juro Perković 
 
 
 
 
 


