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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA:  026-02/12-04/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  28.06.2012. 
                                    

ZAPISNIK 

SA 26. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 
 

26. sjednica VMO Školjić održana je 28.06.2012. 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. Izvršenje komunalnih prioriteta za 2011. godinu - informacija 
2. Lešnjak kula – sastanak Odbora za mjesnu samoupravu - informacija 
3. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno. 
 
AD 1  

          Tajnik MO izvjestio je VMO o materijalu Odjela za komunalni sustav o Izvršenju komunalnih 
prioriteta po mjesnim odborima u 2011. godini. 
          Prema Izvršenju, na području MO Školjić utrošilo se 44.000,00 kn prenesenih sredstava iz 
2010.  za sufinanciranje ureñenja sportskog montažnog igrališta na Delti, te 78.855,35 kn 
sredstava iz 2011. za ureñenje površine zapadnog dijela Trga Ivana Klobučarića i postavu klupe i 
garniture za sjedenje na istom. 
          Ovime su u cijelosti riješeni komunalni prioriteti za 2011. 
VMO je primilo informaciju na znanje, bez primjedbi.  
             

 
AD 2 

Predsjednik VMO izvjestio je vijeće o sudjelovanju na sastanku Odbora za mjesnu samoupravu 
koji je održan 28.lipnja 2012. (istog dana kad i ova sjednica) i gdje se raspravljalo o imenovanju 
dijela ulice na području MO Lešnjak kula. Shodno zaključcima VMO s prethodne sjednice i 
dopisu upućenom Odboru zaključeno je da se u narednih nekoliko dana održi u MO Školjić 
susret s ovlaštenim osobama i drugim grañanima Agatićeve 2 kako bi se dobilo njihovo 
mišljenje o inicijativi. 
VMO se složilo sa zaključcima 
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AD 3 

Kako pod točkom "razno" nije bilo daljnjih govornika, predsjednik VMO je u 18.30 zaključio 
sjednicu 
 
 
 
Zapisničar:                                                                              Predsjednik VMO 
 
Robert Baus                                                                           Juro Perković 
 

 
  

 


