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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA:  026-02/12-04/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  15.11.2012. 
                                    

ZAPISNIK 

S 32. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 
 

32. sjednica VMO Školjić održana je 15.11.2012. 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 
• Predrag Miletić, član VMO  
• Robert Baus – tajnik MO 

 
Predsjednik VMO predložio je slijedeći 
 

DNEVNI RED 

 

1. Komunalni prioriteti za 2013. godinu 
2. Problematika parkiranja na području MO Školjić  
3. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno. 
 
AD 1  

Tajnik MO izvijestio je VMO i ukratko obrazložio tablicu Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav u kojoj su obrañeni prvi prijedlozi komunalnih prioriteta mjesnih odbora za 2013. godinu.  
Nakon provedene rasprave VMO je donijelo slijedeće zaključke: 
 
1. Obzirom na raspoloživa sredstva koja su manja od procijenjene vrijednosti prihvaćenih 
komunalnih prioriteta, VMO je u cijelosti odustalo od zahvata ureñenja zelene površine u 
Vodovodnoj ulici kod k.br. 37 a (izgradnja zida, ureñenje zelene površine i postava klupe) 
procijenjenog na ukupno 50.000,00 kn. 
2. Ova sredstva VMO je odlučilo preraspodijeliti u korist dva nova zahvata – osnovna 
sanacija zida u Vodovodnoj ulici od k.br 23 do k.br. 25 i sanacija površine u Vodovodnoj ulici iza 
k.br. 4. 
3. Takoñer je zaključeno da se za sanaciju udarnih rupa i ulegnuća na kolniku i nogostupu u 
Vodovodnoj ulici utroši 15.000,00 kn (umjesto planiranih 30.000,00), a da se preostali iznos 
dodatno usmjeri na sanaciju površine u Vodovodnoj iza k.br. 4.  
4. VMO je mišljenja da bi u zahvatu rušenja topole i sadnje platane na parkiralištu Školjić 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav trebao sudjelovati s polovinom predviñenih sredstava, 
a drugu polovinu osigurao bi MO iz svojih komunalnih prioriteta. 
 
Shodno zaključcima VMO je usvojilo konačni prijedlog komunalnih prioriteta prema tablici koja je 
u prilogu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio. 
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AD 2 

Na osnovu prijedloga i obrazloženja vijećnika Predraga Miletića VMO je usvojilo slijedeće 
zaključke: 
 

1. Zatražit će se od Grada Rijeke i "Rijeka prometa" da se parkiranje u ulici Šime Ljubića 
regulira na način da se uz tri do četiri mjesta za invalide preostali mogući parkirni prostor 
uredi kao redovno parkiralište pod uvjetima važećim za tu zonu 

2. Zatražit će se od Grada Rijeke i "Rijeka prometa" da se kontejneri za otpad postavljeni u 
ulici Žrtava fašizma kod kioska Tiska izmjeste do postojećih kontejnera u ulici Aldo 
Collonnelo, a čime bi se dobilo još jedno parkirno mjesto. 

3. Zatražit će se od Grada Rijeke i "Rijeka prometa" da se u ulici Žrtava fašizma nakon 
pješačkog prijelaza kod OŠ "Nikola Tesla" pa do kioska tiska ucrtaju dva parkirna mjesta. 

 

AD 3 
 

Kako pod ovom točkom nije više bilo prijavljenih tema za raspravu predsjednik je u 19.00 
zaključio sjednicu 
 
 
Prilog: Komunalni prioriteti MO Školjić za 2013. godinu - tablica 
 
 
 
    
 
Zapisničar:                                                                                  Predsjednik: 
Robert Baus                                                                               Juro Perković 
 

 
 

 


