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ZAPISNIK S 
28. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ 

održane 20. travnja 2017. godine u 17.00 sati u prostorijama mjesne samouprave (Žrtava fašizma 
2/II) 

 
 
 

Sjednicu je sazvao predsjednik Vijeća MO Školjić pozivom od 14. travnja 2017. 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Odsutan: 
- Igor Buratović, član VMO 

 
Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO predložio je sljedeći 

 

 
DNEVNI RED 

 
1. Zapisnik s 27. sjednice VMO 
2. Izvješće o radu VMO Školjić za 2016. godinu 
3. Razmatranje prijedloga građana za komunalne prioritete za 2018. pristiglih do 20.04.2017. 
4. Onečišćavanje Vodovodne ulice psećim izmetom – razmatranje pritužbe građana 
5. Utrošak 300.000,00 kn na zonu oko OŠ Nikola Tesla - razmatranje e-mail očitovanja OGU za razvoj, 

urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
6. Razmatranje prijedloga ispravka (preimenovanja) naziva Trga Šišmiš u Trg Šišmiša (predlagatelj: 

zamjenik predsjednika VMO Predrag Miletić) 
7. Sportske igre mjesnih odbora povodom Dana svetog Vida – imenovanje koordinatora i hodogram 

aktivnosti 
8. Novi broj glasila „Pod Voltun“ – utvrđivanje tema i hodogram aktivnosti pripreme i tiskanja glasila 
9. Razno 

 
koji je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 1) 
 
Zapisnik s 27.. sjednice VMO jednoglasno je usvojen. 
 
AD 2) 
 
Izvješće o radu VMO za 2016. godinu jednoglasno je prihvaćeno. Izvješće o radu objavljuje se na web 
stranici MO Školjić, na portalu Grada Rijeke www.rijeka.hr 
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AD 3) 
  
 Tajnik MO upoznao je Vijeće sa svim prijedlozima građana za komunalne prioritete za 2018. godinu, 
a koji su pristigli u okviru javnog poziva Grada Rijeke. 
             Nakon provedene rasprave zaključeno je da se prijedlozi građana ne mogu prihvatiti iz razloga što 
se isti ne odnose na komunalne prioritete kako su određeni metodologijom Grada Rijeke, već uglavnom na 
razvojne zahvate koji se, temeljem iste metodologije, niti ne mogu uvrstiti u prijedlog komunalnih prioriteta. 
 
AD 4) 
 
 Na temelju pismene pritužbe građanina na nečistoću psećim izmetom u Vodovodnoj ulici Vijeće je 
zaključilo da je ista opravdana, ali da Grad očigledno putem komunalnog redarstva ne poduzima niti dovoljno 
česte niti dovoljno odlučne akcije za kažnjavanje neodgovornih vlasnika, a što bi sve mogao temeljem 
postojeće Odluke o komunalnom redu. Istaknuto je da je Grad s ovim pitanjem već nekoliko puta upoznat i 
da je upozoren, te da bi valjalo jasno utvrditi imaju li ili ne djelatnici „Čistoće“ koji rade na pometanju ulice 
istu čistiti i od psećeg izmeta. 
 
AD 5) 
 
           Vijeće je primilo na znanje informaciju dobivenu od strane Gradonačelnika o tome da se ne mogu u 
cijelosti prihvatiti prijedlozi VMO uređenja zone Klobučarićevog trga iz sredstava investitora stambeno-
poslovne zgrade, obzirom da se ne radi o prvotno planiranih 300.000,00 kn već o naknadno ustanovljenih 
15.000,00 EUR-a 
 
AD 6) 
 
              Vijeće je prihvatilo inicijativu vijećnika Predraga Miletića da se uputi prijedlog Gradu Rijeci za 
uvrštavanje u Fond imena ulica i trgova na području grada Rijeke ime Trg Šišmiša, te da se po uvrštavanju 
tog imena podnese prijedlog da se sadašnji Trg Šišmiš nazove Trg Šišmiša, a shodno povijesnoj 
utemeljenosti ovog naziva 
 
AD 7) 
 
          Vijeće je zaključilo da će na predstojećim sportskim igrama mjesnih odbora koje će se održati 
povodom Dna svetog Vida formirati momčad u boćanju i briškuli i trešeti. Za koordinaciju boćarske momčadi 
zadužuje se Koraljko Pasarić, a kartaške Predrag Miletić, dok je tajnik MO koordinator prema Gradu rijeci. 
 
AD 8) 
 
           Po provedenoj raspravi VMO Školjić ovlastilo je urednika glasila Pod Voltun g. Koraljka Pasarića da u 
suradnji s ostalim vijećnicima, tajnikom MO i eventualnim vanjskim suradnicima pripremi teme i tekstove 
novog broja glasila za konac lipnja 2017. godine.   
  
AD 9) 
 
Kako nije bilo daljnjih zaključaka, predsjednik VMO je u 18:30 zaključio sjednicu.  

 
 

Zapisničar:                                                                                     Predsjednik VMO: 
Robert Baus                                                                                   Juro Perković 
 
 
 
 
 


