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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-04/4 
URBROJ:  2170-01-09-10-13-2 

 
Rijeka,  23.02.2013. 
                                    

ZAPISNIK 
S 38. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 

 
38. sjednica VMO Školjić održana je 23.02.2013. s početkom u 20 sati u prostorijama MO 

Školjić, Žrtava fašizma 2 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Juro Perković, predsjednik VMO 
• Elvira Dizdarević, zamjenica predsjednika VMO 
• Deizi Štimac, članica VMO 
• Ljubomir Kočka, član VMO 
• Predrag Miletić, član VMO 
• Koraljko Pasarić – predsjednik Pododbora za kulturu 
• Robert Baus, tajnik MO  
 

Predsjednik VMO predložio je slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o radu za 2012. godinu 
2. Program "Starogradske vedute" – dogovor oko načina provedbe programa 
3. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno  
 
AD 1) 

Tajnik MO i predsjednik VMO prezentirali su Vijeću izvješće o radu VMO za 2012. u kojem su 
u osnovnom prezentirane aktivnosti koje je VMO provelo tijekom prošle godine uz osnovne 
programske financijske pokazatelje. 

VMO je izvješće prihvatilo jednoglasno. 
Izvješće se nalazi u privitku ovog zapisnika. 
 

AD 2) 
 
        VMO je nakon rasprave zaključilo da program "Starogradske vedute" koji se odnosi na 
raspisivanje natječaja za fotografije svakodnevnog života i detalja Starog grada svakako treba 
provesti u okviru nekog većeg programa kao što su Dani MO. 
         Takoñer je zaključeno da sam tekst natječaja, uvjete i žiriranje treba obaviti u suradnji s nekom 
stručnom osobom (fotografom, likovnim umjetnikom) koja je zbog financijskih ograničenja spremna 
takav posao obaviti volonterski. 
         Zaključeno je i da će se članovi vijeća i predsjednik Pododbora za kulturu osobno angažirati u 
pronalaženju takve osobe, nakon čega bi se krenulo u formalizaciju i realizaciju programa. 
 
AD 3) 
 
      Pod točkom "razno" predsjednik i tajnik MO izviestili su VMO da su na poziv ovlaštene osobe 
zgrade Vodovodna 41 izvršili neposredan uvid na terenu vezan uz rušenje granja sa stijenskog 
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pokosa iza zgrade na prilazne balkone te propuštanje javne kanalizacijske cijevi pored zgrade i o 
problemu pismeno obavijestili OGU za komunalni sustav. 
Prema odgovoru OGU za komunalni sustav, stijenski pokos nije u vlasništvu Grada već Republike 
Hrvatske pa je o problemu informiran Državni inspektorat – Služba nadzora u području rudarstva, 
dok je za rješavanje izljeva iz kanalizacijskog sustava zaduženo KD Vodovod i kanalizacija. 
     VMO je odgovor primilo na znanje i zaključilo kako će se u daljnjem vremenu pratiti rješavanje 
ovih pitanja. 
 
     Kako dalje nije bilo rasprave, predsjednik VMO je u 19.00 zaključio sjednicu. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice i priloga – Izvješća o radu za 2012. godinu. 
 
 
 
Zapisničar:                                                                                          Predsjednik VMO: 
Robert Baus                                                                                       Juro Perković 
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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
            GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ŠKOLJIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
KLASA:  026-05/11-01/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-8 
Rijeka,  10.02.2013. 

                                    
GRAD RIJEKA 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
Direkcija za mjesnu samoupravu 
Tripimirova 2/IV,  
51000 Rijeka 

  
 
 

I Z V J E Š Ć E 
O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2012. GODINE 
 
 
1. Aktivnosti vijeća na utvrñivanju problema i potreba grañana (prijedlozi programa, 

prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 

Vijeće je tijekom 2012. godine provodilo slijedeće aktivnosti: 
• utvrdilo probleme i potrebe grañana na području mjesnog odbora putem javnog poziva 

grañana za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i ureñenja područja 
mjesnog odbora, pojedinačnim zahtjevima grañana i procjenom članova vijeća 

• utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i ureñenja po stupnju važnosti 
rješavanja problema za grañane  s područja mjesnog odbora 

• utvrdilo ostale potrebe i interese grañana putem održanih sastanaka s ovlaštenim osobama 
vlasnika stanara, pojedinačnim zahtjevima grañana i procjenom članova vijeća,  

• izradilo program rada  vijeća mjesnog odbora 
• izradilo financijski plan  

 
 
2. Održane sjednice, zborovi grañana i razni sastanci  

             Tijekom 2012. godine održano je 14 sjednica sa ukupno 53 točke dnevnog reda.  
             Radi rješavanja prometnih, sigurnosnih i komunalnih problema, te s  ciljem prikupljanja 
mišljenja grañana radi poboljšanja životnog okruženja grañana s područja mjesnog odbora održani 
su slijedeći sastanci: 

 
1. Susret sa stanarima Vodovodne ulice 41 i 43 i pročelnikom OGU za kulturu oko pitanja 

buke u Harteri za odvijanja rok koncerata vikendom (18.svibnja 2012.) 
2. Sastanak s predstavnicima udruge "Ri Rock" oko podrške VMO organizaciji 1. Delta 

Street festivala na na sportskom igralištu na Delti (22. svibnja 2012.) 
3. Sastanak s predstavnicima 1. postaje PU Primorsko goranske i stanarima ulice Aldo 

Collonello povodom inicijative grañana za zabranom cjelonoćnog rada pekare "Kod 
braće" i ostalih sigurnosnih pitanja, naročito sigurnosti djece i drugih pješaka u prometu 
(04.listopada 2012.) 

 
3. Pokrenute inicijative vijeća 
 

• Inicijativa za preimenovanje dijela ulice Pavla Rittera Vitezovića u Lešnjak kulu. Zbog 
neslaganja grañana iz Agatićeve 2 koji bi promjenom adrese trebali mijenjati osobne 
iskaznice pronañeno je alternativno rješenje koje bi trebalo ući u postupak tijekom 2013. 
godine.   

• Inicijativa 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 
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važećim za tu zonu, 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, te da se u ulici Žrtava fašizma nakon pješačkog prijelaza kod OŠ 
"Nikola Tesla" pa do kioska tiska ucrtaju dva parkirna mjesta..  

 
4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na ureñenju područja mjesnog odbora i 

poboljšanju kvalitete stanovanja 

• Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području mjesnog odbora, 
obavljajući povremene analize dostavljenih prijava referenata za mjesnu samoupravu o 
stanju komunalnog reda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture i stanja rješavanja 
po istima. 

• Vijeće je i putem ovlaštenih predstavnika stanara ustrojilo dostavu podataka o stanju 
komunalnog nereda i oštećenja komunalnih objekata. 

• Vijeće je zajedno s tajnikom MO pružilo stručnu i logističku podršku grupi roditelja djece 
vrtića "Kvarner" u pripremi i provoñenju projekta unutar Riječkog programa lokalnog 
partnerstva ureñenja okoliša vrtića, pod nazivom "Interaktivno igralište po mjeri djeteta" 

 
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

• U suradnji sa Atlas profilax centrom iz Rijeke za grañane s područja mjesnog odbora 04. 
prosinca 2012. održano je predavanje o važnosti prvog vratnog kralješka.  

• U suradnji s OGU za zdravstvo i socijalnu skrb i Gradskom organizacijom Crvenog križa 
održana je jedna akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi s 15 prisutnih grañana (03.listopada 
2012.). 

 
6. Ostvarene programske aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja 

             U 2012. godini nije bilo aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja. 
 
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 

           U području kulture Vijeće MO je organiziralo tradicionalnu manifestaciju "Ljeto u Starom 
gradu", četiri četvrtka tijekom kolovoza.  
          Prvog četvrtka nastupio je Kvartet Veljak na prvoj plesnoj večeri (valcer), drugog četvrtka 
The River Sharks na drugoj (rock&roll) dok su ostale večeri bile namijenjene za projekciju 
dokumentarnih, eksperimentalnih, animiranih filmova s festivala KRAF, te za dječji dan s nastupom 
"Morčića" i "Malih Riječana" i likovnom radionicom.  
          Ukupni broj posjetitelja u sve četiri večeri procijenjen je na oko 1500. 
 
Za realizaciju je utrošeno: 

Odjel za gradsku samoupravu i upravu – 3.552,92 kn 
- usluga produkcije "Nema problema" d.o.o. – 2.000,00 kn 
- ZAMP – 716,09 kn 
- reprezentacija – 610,83 kn 
Odjel gradske uprave za kulturu – 18.000,00 kn 
- usluga produkcije "Nema problema" d.o.o. – 18.000,00 kn 
 

8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 

             U 2012. godini nije bilo aktivnosti iz područja sporta. 
 
9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 

Iz područja brige o djeci VMO Školjić je za djecu s područja mjesnog odbora priredilo: 
• Doček Djeda Božićnjaka. Priredba se odvijala u prostorijama Centra tehničke kulture 

Program je izvelo 15-tak članova zbora "Mali Riječani. Djeda Božićnjaka, kojeg je glumio 
volonter s područja mjesnog odbora, dočekalo je zajedno s roditeljima i/ili nonićima 50 
predškolaca, što ukupno čini oko 130 korisnika programa. Nakon prigodnog programa Djed 
Božićnjak darivao je djecu koja su ga dočekala, a skromni poklon (sok i grickalice) dobili su 
i izvoñači programa. 

Za realizaciju utrošeno: 
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Odjel za gradsku samoupravu i upravu – 2.213,60 kn 
- Pokloni za prijavljenu djecu: 2.083,88 kn 
- Okrijepa za izvoñače za prijavljenu djecu: 129,72 kn 

  
 
10. Ostvarene programske aktivnosti obuhvaćena programima samouprave 

Programske aktivnosti obuhvaćene programima samouprave: 
 

1. Dan Mjesnog odbora – od 01. do 05. listopada 2012. 
• akcija čišćenja glomaznog otpada iz stanova (postava baja), 
•  akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi,  
• susret vijećnika s grañanima u parku izmeñu Žrtava fašizma 6 i 8 uz izložbu dječjih radova 

s "Ljeta u Starom gradu", nastupom "Morčića" i "Malih Riječana",  
• okrugli stol na temu javnog reda i mira na području MO te prezentacija načina ureñenja 

fasada iz sredstava spomeničke rente 
 
Za realizaciju utrošeno 2.503,52 kn: 

- koordinacija i produkcija nastupa zborova – "Nema problema" d.o.o. – 1.000,00 kn 
- ZAMP – 206,25 kn 
- reprezentacija – 1.297,27 kn   
 

2. Glasilo "Pod voltun" 
• U 2012. godini VMO je izdalo jedan dvobroj glasila "Pod voltun", tiskan u 800 primjeraka na 

32 stranice A5 formata. Glasilo je podijeljeno u poštanske sandučiće na područje MO. 
 
Za realizaciju utrošeno  9.976,50 kn 

- tisak – 7.476,50 kn 
- usluga grafičke pripreme i distribucije – "Nema problema" d.o.o. – 2.500,00 kn 

 
 

11. Prihodi i rashodi vijeća 

 
PRIHODI: 

1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
2. Odjel gradske uprave za kulturu 

 
                 UKUPNO PRIHODI 

 
 

20.000,00 
18.000,00 

 
38.000,00 

 
 

RASHODI  
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
2. Odjel gradske uprave za kulturu 

 
 

UKUPNO RASHODI  

  
18.246,54 
18.000,00 

 
  
36.246,54 

   
 

         
                                                  
 
 
 

                                                                                  
Predsjednik Vijeća MO 
Juro Perković 
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