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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-04/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  16.10.2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 36. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 
 

36. sjednica VMO Školjić održana je 15.10.2008. (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: 

• Koraljko Pasarić, građanin. 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- . 
 
Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice VMO Školjić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Programa rada VMO Školjić za 2009.g. 
2. Usvajanje rebalansa financijskog plana VMO Školjić za 2008. g. 
3. Tekuća problematika 
4. Razno 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 

Program rada za 2009. godinu Vijeće je jednoglasno usvojilo. 
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AD 2 
 

Rebalans financijskog plana za 2008. godinu Vijeće je jednoglasno usvojilo. 
 

 
 
 
AD 3 
 

• Predsjednik VMO g. Miletić izvijestio je prisutne vijećnike o odgovoru Rijeka prometa na 
dopis koji smo im uputili 1. kolovoza o.g. s prijedlozima za proširenje zone naplate 
parkiranja. Od šest prijedloga, djelomično je prihvaćen jedino prijedlog pod točkom 2. Naš 
prijedlog je bio da se na Školjiću kod automehaničarske radnje formiraju 2 parkirna mjesta 
pod naplatom + 1 invalidsko mjesto.  Prihvaćeno je da se formira samo jedno mjesto pod 
naplatom.  
Zaključak: Vijeće nije zadovoljno s neprihvaćanjem njihovih prijedloga. 

 
• Predsjednik je također izvijestio prisutne vijećnike o kratkom sastanku koji se na terenu 

održao s djelatnicima Odjela za komunalni sustav (Mičetić, Bagić, Parac) vezano za naše 
odustajanje od prioriteta uređenja zelene površine južno od O.Š. Nikola Tesla. S obzirom 
da se počelo s čišćenjem zelene površine između škole i Policijske stanice, g. Mičetić je 
predložio da se u zamjenu za uređenje zelene površine gdje je u međuvremenu postavljen 
i ograđen kontejner od izvođača uređenja Užarske ulice, urede pošljunčani dijelovi ispred 
škole (betoniranjem ili asfaltiranjem). G. Miletić se nije složio s ovim prijedlogom i ponovio 
stav Vijeća da se odustaje od ovog prioriteta te zamolio da se što prije počne s realizacijom 
zamjenskog. Od tri predložena prioriteta za ovu godinu, realiziran je samo jedan (stepenice 
kod Sv. Vida), a približava se kraj godine. 

 
  
 
AD 4 
 

• Članu Vijeća, g. Kočki obratila se gospođa iz Vodovodne 27 koja moli da se označi (poboja) 
mjesto gdje treba stajati kontejner za smeće ili još bolje, fiksiranjem spriječi njegovo 
pomicanje s mjesta predviđenog za njegov smještaj.  
Zaključak: Uputit će se dopis nadležnim službama. 

 
• G. Kočka je također predložio da se zelena površina između pumpe na Školjiću i Rječine 

uredi kao park za kućne ljubimce jer taj dio ionako ne služi nikome, a vlasnici kućnih 
ljubimaca ga koriste upravo za tu svrhu. Gđa Kos nije podržala taj prijedlog jer smatra da ni 
djeca sa Školjića nemaju adekvatnog prostora za igru. 
Zaključak: Ostali članovi Vijeća nisu imali primjedbe pa je dogovoreno da se dopis s 
navedenim prijedlogom uputi nadležnim službama. 

 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Vesna Širola 

Predsjednik VMO:  
Predrag Miletić 

 
 
 
 
        
                                                  


