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Rijeka, 31.10.2017.

ZAPISNIK S
34. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ
održane 31. listopada 2017. godine u 17.30 sati u prostorijama mjesne samouprave (Žrtava fašizma
2/II)

Sjednicu je sazvao predsjednik Vijeća MO Školjić pozivom od 26. listopada 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.
2.
3.
4.
5.
-

Usvajanje zapisnika s 32. i 33. sjednice VMO
„Dani MO“ – izvješće o realizaciji programa
Verifikacija Programa rada VMO Školjić za 2018. godinu
„Djed Božićnjak 2017.“ – dogovor o realizaciji programa
Komunalna pitanja:
dopis gđe Linde Ćulimović
očitovanje na raspored utroška sredstava komunalnih prioriteta za 2017. godinu (golovi za
nogomet i/ili stol za stolni tenis)
6. Razno
koji je jednoglasno prihvaćen.
AD 1)
Na predložene zapisnike primjedbu je imao zamjenik predsjednika VMO g. Predrag Miletić.
Kako je naveo, zapisnike ne može prihvatiti jer su previše općeniti („šturi“) i u njima se ne navodi
rasprava, odnosno izjave pojedinih vijećnika.
Tajnik MO obrazložio je da se prema Poslovniku VMO, a što je bila praksa i do sada, u zapisnik ne
uvodi tijek rasprave već zaključci VMO u bitnome, kao i rezultati glasovanja po pojedinim točkama u
slučajevima kad se zaključci ne donose jednoglasno. Kako je tajnik dalje naglasio, nema prepreke da se
pojedina izjava i rasprava pojedinog vijećnika ubuduće ne citira u zapisniku, ali za što od strane vijećnika
treba prethodno biti upozoren obzirom da se na sjednici ne vodi tonska snimka.
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Ostali članovi VMO nisu imali primjedbi na zapisnike i isti su usvojeni s 4 glasa „za“ (Perković, Buić,
Buratović, Kovačić) i jedan glas „protiv“ (Miletić)
AD 2)
Izvješće o provedenim „Danima MO“ Vijeću su podnijeli tajnik MO i Predsjednik pododbora za
kulturu i urednik glasila Pod Voltun Koraljko Pasarić.
Kako su naveli, Dani su organizirani u okviru sadržajnog , terminskog i financijskog plana i
zaključaka VMO i to:
- 20. listopada 2017. – održan je koncert dječjih zborova „Morčići“ i „Mali Riječani“ s početkom u 18:00
sati u prostorijama Centra tehničke kulture Rijeka uz prigodnu izložbu nagrađenih radova s
ovogodišnjeg „Ljeta u Starom gradu“. Koncertu je nazočilo 50-tak građana, a ispred VMO bili su gđa
Ana Kovačić i g. Predrag Miletić koji je i prigodno pozdravio nazočne. Vijeće je naročito zahvalilo
CTK Rijeka na besplatnom ustupanju prostora za ovu manifestaciju
- 21. listopada 2017. u okviru akcije „Očistimo tavane i podrume“ postavljene su dvije baje za
glomazni otpad na području MO (Žrtava fašizma kod kioska Tiska i Vodovodna kod k.br. 25) i obje
su bile do vrha napunjene glomaznim otpadom što je svakako smanjilo požarnu opasnost dijela
zgrada s područja MO
- 23. listopada 2017. organizirana je akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi u prostorijama
MO na koju se odazvalo 15 građana.
Po provedenoj raspravi g. Miletić je imao primjedbu tajniku što osim najave događanja, o Danima
MO ništa drugo nije objavljeno na web stranici MO Školjić. Tajnik se složio s primjedbom, uz
obrazloženje da od zaključenja Dana MO do ove sjednice Vijeća, a i zbog poslova s drugim MO koji
kao tajnik opslužuje za to nije imao vremena, tim više što se još uvijek ne snalazi najbolje s
administriranjem na novom web portalu Grada, a za što će u što skorije vrijeme dogovoriti
konzultacije s kolegama koji su u tome vještiji.
Izvješće je Vijeće prihvatilo.
AD 3
Vijeće je jednoglasno verificiralo prijedlog Programa rada za 2017., zajedno s financijskim planom po
pojedinim programima, sastavljene od strane tajnika MO a koji su u prilogu ovog zapisnika.
AD 4
Tajnik MO informirao je vijeće da je sljedeća programska aktivnost obilježavanje dočeka Djeda
Božićnjaka, namijenjena za djeci s područja MO u dobi od 3 do 7 godina (predškolci).
Kako je rečeno u raspravi, u protekle 4 godine ova aktivnost odvijala u suradnji s Ri Teatrom u
prostorijama KUC „Kalvarija“, ali reakcije roditelja na prošlogodišnju predstavu nisu bila najpozitivnija
obzirom da ista po njihovom mišljenju nije bila primjerena djeci te dobi.
Tajnik MO istaknuo je kako se može složiti s ovom konstatacijom, ali da on osobno nema
mogućnosti vidjeti i stručno ocijeniti je li neka predstava primjerena ili nije, a poslovi oko ugovaranja
predstave se u pravilu zaključuju i prije no što „Ri Teatar“ s njome započne izvođenje po mjesnim odborima.
Predsjednik VMO rekao je i da dio roditelja nije bio zadovoljan poklonom koji je bio kako navode
„premali“.
Tajnik MO naveo je da je, kao što Vijeće zna, on osobno u suradnji s predsjednikom birao poklone
za djecu u okviru raspoloživih sredstava te kako on osobno i dalje smatra da je tvrdo ukoričena slikovnica s
lijepim ilustracijama bajki hrvatske autorice Ivane Brlić Mažuranić i vrećica Kraševih bombona svakako
primjeren poklon, a da će nezadovoljnih uvijek biti.
Na prijedlog vijećnice Ane Kovačić, a što je vijeće podržalo zaključeno je da se u odabir poklona za
ovogodišnje obilježavanje Djeda Božićnjaka uključi Vijeće neposredno.
Također, na prijedlog tajnika MO i g. Koraljka Pasarića zaključeno je da se u što skorije vrijeme
obave razgovori s udrugom „Crveni nosevi“ koji bi bili zaduženi za animaciju i prigodni program za djecu
predškolske dobi, a u čemu već udruga ima velika iskustva dok se g. Predrag Miletić obvezao da će u tom
slučaju obaviti razgovor s jednim glumcem koji bi u ulozi Djeda Božićnjaka mališanima podijelio poklone.
AD 5
Pod točkom „Komunalna pitanja“ raspravljano je sljedeće:
1. dopis gđe Linde Čulimović u kojem traži reakciju i posredovanje Vijeća MO za uređenje prilaza
zgradi Sokol kula 6 a kojeg je Grad već trebao obaviti nakon svibnja 2017.
Vijeće je donijelo sljedeće zaključke
- Kako su radovi na predmetnoj površini od strane HEP-a ODS d.o.o., a što je Grad kao ograničenje
sanacije naveo u svom dopisu gđi Čulimović u prosincu 2016., završili u svibnju 2017., a površina je
ostala neuređena, Vijeće će zatražiti od Grada sanaciju površine , te

-

Vijeće ističe da sanacija površine predstavlja tek djelomično rješenje, a ono pravo je njeno
popločenje za kojeg Vijeće ne vidi razloga da se u skoroj budućnosti ne obavi.

2. Na dopis Grada Rijeke – Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti kojim od Vijeća traži očitovanje
o preraspodjeli sredstava komunalnih prioriteta za 2017. godinu, obzirom da je procijenjena
vrijednost golova na ograđenom igralištu i stola za stolni tenis bitno manja od ponuđene, Vijeće je
donijelo sljedeće zaključke:
a) Iznos od 18.000,00 kn predviđen za dva mala gola na ograđenom igralištu na Trgu Ivana
Klobučarića Vijeće MO smatra apsolutno prevelikim i kao takvim neprihvatljivim. Naime, radilo
bi se o dva gola veličine kao što su oni na ograđenom igralištu na Delti, za koje ne vidimo
razloga da koštaju 9.000,00 kn svaki (zajedno s dovozom, mrežom i fiksiranjem). Veći golovi
nisu potrebni. Vijeće stoga poziva naslovnu Direkciju da još jednom razmotri svoj troškovnik, a
spremno se putem svojih predstavnika aktivno uključiti u iznalaženje povoljnijeg ponuđača.
b) Vijeće je spremno odustati od stola za stolni tenis ukoliko stvarni troškovi to zahtijevaju.
c) Vijeće nije spremno odustati od izrade rampe na ulazu u parkić između Žrtava fašizma 6 i 8
3. Na primjedbu g. Koraljka Pasarića na devastaciju ograde i parkovnog rubnjaka ispred zgrade Žrtava
fašizma 8 Vijeće je donijelo zaključak kojim se od Grada traži hitna sanacija istog.
AD 6
Pod točkom „razno“ g. Predrag Miletić obavijestio je Vijeće da je e-mailom poslao pritužbu Direkciji za
mjesnu samoupravu na rad tajnika MO, a što je već bio i najavio na prošloj sjednici na kojoj tajnik zbog
bolesti nije bio nazočan. U bitnome je naveo kako su pritužbe u 8 točaka, a uglavnom se odnose na
administrativno funkcioniranje ureda koje bi trebao provoditi tajnik, te da smatra da tajnik MO više ne bi
trebao obavljati posao tajnika MO Školjić.
U svome odgovoru tajnik MO je rekao da je na mail g. Miletića već napisao očitovanje nadređenima, a i
neposredno je komunicirao s g. Miletićem. U toj komunikaciji, naveo je, suglasio se u tri točke s g.
Miletićem gdje je uistinu došlo do tajničkih propusta, ali osobno smatra da niti jedan nije takvog karaktera
koji bi ugrožavao rad mjesnog odbora i zakonitost rada Vijeća, dok se za ostale nije mogao složiti, a što
je i detaljnije napisao u svom obrazloženju. Obzirom da je za sada riječ o internoj komunikaciji između
njega, g. Miletića i Direkcije za mjesnu samoupravu nije želio opterećivati druge vijećnike s istom, ali ako
oni to žele može ih upoznati.
Vijeće je informaciju primilo na znanje, dok je g. Eol Buić naglasio da inzistira da, ukoliko dođe do
očitovanja Vijeća o povjerenju tajniku, da se o tome glasuje uz obrazloženje ponaosob od strane svakog
vijećnika.
Tajnik MO upoznao je vijeće s inicijativom grupe građana nazvane „Urbani separe“ da u okviru Riječkog
programa lokalnog partnerstva za 2018. godinu ( a s kojim je Vijeće upoznato i mail-om) pristupi
volonterskom uređenju parkića između Žrtava fašizma 6 i 8. Također je naveo kako predstavnici
„Urbanog separea“ žele upoznati Vijeće s nacrtom projekta, a radi dobivanja podrške MO-a. Shodno
navedenom, Vijeće je zaključilo da se dana 06. studenog 2017. održi susret predstavnika VMO s
predstavnicima „Urbanog separea“ kako bi Vijeće bilo upoznato s ciljevima i namjerama projekta.
Kao predstavnici VMO-a i MO-a imenovani su g. Predrag Miletić i g. Koraljko Pasarić.
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik VMO je u 19:30 zaključio sjednicu.

Zapisničar:
Robert Baus

Predsjednik VMO:
Juro Perković

