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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA:  026-02/12-04/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  29.02.2012. 
                                    

ZAPISNIK 

SA 22. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 
 

22. sjednica VMO Školjić održana je 29.02.2012. s početkom u 17 sati u prostorijama MO 
Školjić, Žrtava fašizma 2 
 

Sjednici su bili nazočni: 
• Juro Perković, predsjednik VMO 
• Elvira Dizdarević, zamjenica predsjednika VMO 
• Ljubomir Kočka, član VMO 
• Sanja Lojpur, članica VMO  
• Deizi Štimac, članica VMO 
• Robert Baus – tajnik MO 

 
Predsjednik VMO predložio je slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Vodovodna 23 – zamolba stanarke za sreñivanje stanja buke 
2. Program – "I Vaš kvart" – pitanje donatora 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno. 
 
AD 1  

- Tajnik MO izvjestio je vijeće o pritužbi stanarke Lorette Sušanj iz Vodovodne ulice k.br. 23 
koja se žali na buku od znakova oznake parkiranja pod naplatom koji udaraju o fasadu 
zgrade pri iole jačem vjetru, kao i na buku od strane metalnih vrata  kroz koja prolaze vozila 
na deponij "Rijeka prometa" koja su u vrlo lošem stanju i takoñer prave buku. Tajnik je 
takoñer izvjestio Vijeće da je po prijavi odmah kontaktirao "Rijeka promet" gdje se "Rijeka 
promet" što se tiče znakova obvezao problem brzo riješiti, dok vrata nisu u njegovoj 
nadležnosti već Grada Rijeke. 

- VMO je zaključilo da valja pratiti rješavanje problema te kontaktirati Grad Rijeku – OGU za 
komunalni sustav radi utvrñivanja vlasništva i mogućnosti sanacije spomenutih vrata. 

 

AD 2 

Tajnik je izvijestio Vijeće da je tvrtka koja je bila potencijalni donator programa "I Vaš kvart" 
(tisak) u odreñenim poslovnim poteškoćama zbog čega mogućnost donacije postaje upitna, a 
do vremena kad bi se program trebao realizirati (ožujak 2012.) i nemoguća. 
VMO je zaključilo da se pričeka s programom do daljnjega, a najkasnije do rujna 2012. kad bi 
se vidjelo može li planirani ili neki drugi donator potpomoći program. 
Ukoliko to ne bude slučaj, VMO je zaključilo da se krene s modificiranim programom putem 
kojeg bi se za VMO besplatnim putem pokušalo uspostaviti uža veza s poslovnim sektorom na 
području MO (web stranice, putem lokalnih medija i sl.) 
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AD 3 

 

 
Kako pod točkom "razno" nije bilo rasprave po kojoj bi se donio zaključak iz nadležnosti vijeća 
MO, predsjednik VMO je u 19.00 sati zaključio sjednicu. 

 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice  
 
 

Zapisničar 
      Robert Baus 

Predsjednik VMO:  
Juro Perković 

 

 

 

 

 


