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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-04/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  22.09.2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 35. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 
 

35. sjednica VMO Školjić održana je 17.09.2008. (srijeda) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Školjić, Žrtava fašizma 2/II. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Predrag Miletić, predsjednik VMO 
• Marija Kos, zamjenica predsjednika VMO 
• Juro Perković, član VMO 
• Ljubomir Kočka, član VMO 
• Elvira Dizdarević, članica VMO  
• Vesna Širola, tajnica VMO. 

 
Ostali nazočni: 
- 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- . 
 
Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice VMO Školjić: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Tekuća problematika 
2. Razno 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Miletić izvjestio je prisutne vijećnike o dopisima koji su pristigli od zadnje 
sjednice Vijeća: 

• Odjel za poduzetništvo traži suglasnost za produženje radnog vremena caffe bara "Lobby 
bar" za dane 3 i 4. listopada o.g. do 2:00 sata. S obzirom da na kućnom broju 3 u Ulici P.R. 
Vitezovića br. 3 nema stanara, Vijeće nije imalo od koga tražiti mišljenje. 
Zaključak:  Jednoglasno je zaključeno da se tražena suglasnost izda. 
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• gđa. Blašković iz Vodovodne ulice br. 27, mailom je poslala zamolbu da se Vijeće obrati 
nadležnim institucijama vezano za semafor kod ulaza u Vodovodnu ulicu. Naime, semafor, 
koji je i postavljen na inicijativu Vijeća radi povećavanja sigurnosti prijelaza, posebno 
školske djece, isključen je u jutarnjim satima (oko 7:30) kada je najpotrebniji. Gđa. je prošle 
godine kontaktirala odgovorne u MUP-u s istom primjedbom pa su neko vrijeme mladi 
prometnici regulirali promet (dok nije radio semafor). Sada se situacija ponavlja. 
Zaključak: Jednoglasno je zaključeno da se uputi dopis Prometnoj policiji i zatraži 
primjerena regulacija prometa ukoliko semafor ne radi. 

 
• Od Hrvatskih željeznica poslan je odgovor vezan za naš dopis o lošem izgledu željezničkog 

mosta preko Rječine (kod ulaska u "Autotrolej"). Prema podacima iz dopisa, most unatoč 
svom izgledu zadovoljava sve standarde sigurnosti, a njegovo bojanje izvršit će se do kraja 
2008. g. u sklopu redovnog održavanja. 

 
• zapisnici sa sjednica Vijeća mjesnih odbora počet će se objavljivati na WEB stranicama 

Grada Rijeke tj. mjesnih odbora.  
 Zaključak: Vijeće je podržalo ovu odluku. 
 

• gđa. Pajalić uputila je Vijeću dopis u kojim u ime stanara Šime Ljubića 4 moli Vijeće da 
podrži njihov zahtjev za postavom stupića radi omogućavanja nesmetanog prilaza ulazu u 
zgradu i ulazu u drvarnice.  
Zaključak: Tajnica će se naći s gđom Pajalić radi fotografiranja točne lokacije za 
postavljanje stupića. Fotografije će se priložiti dopisu koji će se uputiti nadležnim službama. 

  
 
AD 2 
 

• Predsjednik Vijeća, g. Miletić izrazio je sumnju u skoru mogućnost realizacije komunalnog 
prioriteta kojeg je za 2008. godinu predložilo Vijeće. Naime, radi se o uređenju zelene 
površine južno od O.Š. "Nikola Tesla" (kod Privredne banke). S obzirom da se u blizini tog 
područja vrše arheološka iskapanja koja će se još širiti prema Trgu Pul Vele crikve, a na 
pošljunčanom prostoru pored škole, koji se planirao ozeleniti, postavljen je kontejner za 
izvođača radova (sanacija Užarske ulice), g. Miletić je predložio da se odustane od 
predloženog prioriteta i predloži novi. 
Zaključak: Vijeće se jednoglasno složilo da se odustane od navedenog prioriteta i 
predložilo zamjenski: uređenje nogostupa u Ulici Titov trg (od trgovine "Smiljana" do SKF-a) 
ili u Ulici Školjić (južna strana ulice). Tajnica će napraviti fotografije predloženih lokacija i 
uputiti dopis Odjelu gradske uprave za  komunalne djelatnosti.  
 

• Predsjednik Vijeća, g. Miletić izvijestio je vijećnike koji nisu prisustvovali pressici 
31.07.2008.g. koja je održana u prostorijama MO Školjić s temom nepostojanja dječjeg 
igrališta na Školjiću. Pressica je održana u ime Vijeća MO Školjić jer ostali članovi 
Koordinacije nisu mogli prisustvovati. G. Miletić izrazio je žaljenje za njihovim izostankom u 
ovakvom ključnom trenutku i smatra da Koordinacija  više nema razloga za postojanje. 

 
• Predsjednik Vijeća,  g. Miletić obavijestio prisutne vijećnike o izjavi koju je u ime Mjesnog 

odbora dao za "Novi list" po temi sanacije fasada u Starom gradu. Podsjetio je Vijeće kako 
je VMO Školjić 06.02.2008. g.  uputio dopis Gradonačelniku s primjedbom na redoslijed u 
sanacijama koje 100% financira Grad. Tu se među ostalima navela i zgrada A. Medulića 1 
ili „Palac komuna rečkog“, zgrada od iznimne povijesne važnosti koja zaslužuje prioritet. 
Zaključak: Vijeće se složilo da bi Grad, u slučajevima sufinanciranja fasada od povijesnog 
značaja, trebao preuzeti na sebe troškove pripreme dokumentacije jer ima stručne kadrove 
za to. Stanari moraju trošiti sredstva za dokumentaciju koja je uvjet za javljanje na natječaj, 
a pitanje je da li će dobiti dio sredstava neophodnih za buduću sanaciju. I cenzus udjela 
Grada u troškovima sanacije, koji sada iznosi 25%, trebao bi iznositi barem 40%. To su 
zgrade s najčešće malo stanara, a troškovi  ponekad prelaze i milijun kuna. Vlasnici 
stanova prisiljeni su na višegodišnje postavljanje reklama radi pribavljanja potrebnih 
financijskih sredstava. Postavljene reklame su ruglo grada. 



 3/3 

• Predsjednik Vijeća,  g. Miletić obavijestio je vijećnike da je u dogovoru s uredništvom glasila 
MO Školjić dogovoreno da se u 2009. godini također izdaju 2 nova glasila kao i u 2007. 
godini. U ovoj godini također će se realizirati 2 broja. 

 
• Vijeće nije imalo prijedloga za velike komunalne zahvate (iznad 750.000 kn) na području 

MO Školjić. 
 
• Tajnica je izvijestila Vijećnike da je tražila odgovor od gđe Ede Rumore iz Odjela za 

komunalni sustav kad će se fiksirati kontejneri u ulici Alda Colonella. Eda Rumora bila je 
iznenađena što Rijeka promet to još nije realizirao, a još više s izjavom g. Lea Kurilića da 
se takvim radovima bavi KD "Čistoća" jer da oni najbolje znaju kako fiksirati kontejner kojim 
će kasnije manipulirati. Tajnica ju je zamolila za kratko očitovanje (makar mailom), ali do 
današnjeg dana očitovanje nije stiglo. 

 
• Član Vijeća, g. Kočka tražio je suglasnost vijećnika da kao član Vijeća osobno kontaktira 

nadležne u "Rijeka prometu" vezano za nečistoću koja vlada na njihovim parkiralištima (kod 
starog bazena i iza zgrade u Vodovodnoj 4). Tajnica je u 2 navrata slala fotografije te 
kontaktirala g. Borčića koji je izjavio da se parkirališta čiste više puta tjedno, što slike s 
terena opovrgavaju.  
Zaključak: Vijećnici su suglasni s prijedlogom g. Kočke. 
 

• Podpredsjednica Vijeća gđa. Kos je predložila da u ime Vijeća posjeti ravnateljicu O.Š. 
"Nikola Tesla" i požali na ponašanje učenika koji za vrijeme velikog odmora borave u parku  
(u ulici Ž. fašizma između kućnih brojave 6 i 8) i narušavaju mir građana. 
Zaključak: Vijećnici su suglasni s prijedlogom g. Kos. 
 

• Članica Vijeća, gđi-ca Elvira Dizdarević zamolila je Vijeće da ponovno uputi dopis 
nadležnima u gradskoj upravi s molbom da poduzmu sve moguće mjere radi 
omogućavanja normalnog prilaza zgradi u Vodovodnoj 10 (žičana ograda dijeli ih od 
parkirališta firmi "Vir" i "Autotroleja").  Naime, u više slučajeva, interventne službe (hitna 
pomoć, pogrebno poduzeće) nisu mogli na normalan način obaviti prilaz zgradi i transport 
bolesnika tj. umrlih. 
Zaključak: Vijećnici su suglasni i podržavaju prijedlog gđi-ce Dizdarević. Tajnica je uputiti 
dopis n/p pročelnice gđe. Irene Miličević. 
 

• Član Vijeća, g. Juro Perković  izrazio je negodovanje u ime stanara Vodovodne 25 na 
neprimjereno ponašanje nekolicine mlađih stanovnika koji u Vodovodnoj izazivaju nemire 
(tuča) u večernjim satima (policija intervenirala u nekoliko navrata).   
Zaključak: Vijećnici su suglasni da se uputi dopis Prvoj policijskoj stanici. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Vesna Širola 

Predsjednik VMO:  
Predrag Miletić 

 
 
 
 
 

         
                                                  


