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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-04/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  28.09.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 47. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 
 

47. sjednica VMO Školjić održana je 16.09.2009. (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  
• Ljubomir Kočka, član VMO 
• Elvira Dizdarević, članica VMO  
• Juro Perković, član VMO 
• Vesna Širola, tajnica VMO. 

 
Ostali nazočni: 
• Koraljko Pasarić, grañanin. 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- 

 
Usvajanje zapisnika sa 46. sjednice VMO Školjić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje dijela Programa rada za 2010.g. 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
Prije prve točke dnevnog reda, g. Miletić je obavijestio prisutne vijećnike da još uvijek nije 
donesena službena odluka o produženju mandata vijećima kojima mandat istječe slijedećeg 
mjeseca, meñu kojima je i Mjesni odbor Školjić. Odluka Gradonačelnika se još čeka, a kada stigne, 
tražit će se suglasnost svih mjesnih odbora (naravno, od onih na koje se to odnosi). Odluka se 
mora donijeti konsenzusom tj. moraju se složiti svi mjesni odbori od kojih se traži suglasnost. 
 
G. Miletić predlaže Vijeću da ukoliko se ta odluka bude tražila hitno tj. prije nego se naše vijeće 
može sastati na sjednici, da se održe telefonske konzultacije. On će telefonom od svakog 
pojedinog vijećnika tražiti suglasnost za produženje mandata. Na temelju tako dobivenih izjava, 
sastavit će se dopis kao zajednička suglasnost Vijeća, a na slijedećoj sjednici će se ta odluka i 
službeno potvrditi. 
 
Zaključak: Prisutni vijećnici su suglasni s prijedlogom g. Miletića. 
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AD 1 
 
G. Miletić je prisutnim vijećnicima predložio dio programskih aktivnosti za 2010.g. koje financiraju 
Odjel gradske uprave za kulturu, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Odjel gradske uprave 
za zdravstvo i socijalnu skrb i to: 
 

III.   OSTALE AKTIVNOSTI KOJE ĆE VIJEĆE PODUZIMATI NA UREðENJU PODRUČJA 
MJESNOG ODBORA I POBOLJŠANJU KVALITETE STANOVANJA 

IV.   POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA  
   ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI  

V.   POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA KULTURE 
VIII.   POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA BRIGE O 

   DJECI, OBRAZOVANJU I ODGOJU 
X. OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI  I ZADACI VIJEĆA U 2010. GODINI 

 
Zaključak: Nakon kraće rasprave, prisutni vijećnici usvojili su predložene programske aktivnosti 
kao dio Programa rada vijeća za 2010. g., a programske aktivnosti koje financira Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu (točka XI), Vijeće će usvojiti na slijedećoj sjednici u listopadu. 
 
AD 2 
 
G. Miletić obavijestio je prisutne vijećnike da  je dana 11. rujna 2009.g. upućen dopis Direkciji za 
prometno redarstvo  vezan za dogañaj kojem je sam prisustvovao. Naime, prethodnog dana u 8:10 
sati, dok je Trg Ivana Klobučarića bio prepun školske djece, nekoliko mopeda je u velikoj brzini 
vozilo navedenim trgom. Na takve dogañaje Vijeće je već više puta upozoravalo i Prometnu 
policiju, a jednom i novoosnovanu Direkciju. U očekivanju smo odgovora. 
 
Zaključak: Vijećnici su u potpunosti podržali g. Miletića. 
 
G. Perković je zbog učestalih primjedbi grañana Vodovodne ulice na nečistoću kolnika koju 
uzrokuju kućni ljubimci, zamolio g. Kočku da utječe na vlasnike kućnih ljubimaca da više brinu o 
čišćenju.  
G. Kočka je izjavio kako se on trudi svojim primjerom utjecati na ostale grañane i da svi oni koje on 
bolje poznaje brinu o čistoći. Nekima ne smijete ništa ni reći. 
 
Zaključak: Prisutni vijećnici su se složili da je taj kako i mnogi drugi problemi vezani za 
individualno ponašanje pojedinaca, a na žalost na neke je nemoguće utjecati. 
 
G. Perković je izrazio zadovoljstvo brzom realizacijom komunalnih prioriteta za ovu godinu, ali nije 
zadovoljan kvalitetom izvedenih radova. Naime, kao stručnjak na tom polju smatra da je sloj 
postavljenog asfalta pretanak, a oko stupića i loše utaban. Vrijeme će pokazati svoje.   
 
AD 3 
 
G. Miletić obavijestio je prisutne vijećnike da je u ime vijeća poslao mail Gradonačelniku vezano za 
provokaciju koja se desila 13. runa 2009.g. na Trgu Riječke rezolucije kada je nepoznata osoba (ili 
više njih) postavila talijansku zastavu na povijesni stup rezerviran za gradsku zastavu. Smatra da 
su počinitelji neobrazovani ljudi koji ne poznaju povijest te osudio njihov čin u svoje i u ime Vijeća. 
Da se ne bi ponovio ovakav incident, predložio je Gradonačelniku da se na stup trajno postavi 
gradska zastava, a ne samo za vrijeme praznika i prigodnih manifestacija. 
 
Zaključak: Vijećnici su u potpunosti podržali g. Miletića. 
 
 
G. Perković je istaknuo problem djece i mladih kojima nije omogućen prostor u kojem bi boravili u 
slobodno vrijeme te sadržaji kojima bi se bavili. Djeca su na ulici, a mladi kupuju alkoholna pića i 
sjede pred "Kontom". Trebalo bi im pomoći, ali kako? Treba šire misliti. Manje su bitna stabla i 
smeće. Ima važnijih stvari od komunalne problematike. 
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G. Miletić je istaknuo trud koji je uložen od strane MO Školjić te MO Luka i MO Centar-Sušak 
vezan za izgradnju dječjeg igrališta u centru grada. Ali, nažalost nije ništa postignuto. Čak je i 
igralište čija je izgradnja počela ovog proljeća angažiranjem "Luke", stala. 
  
G. Miletić je takoñer izvijestio da nema ništa od nastavka popločenja Starog grada jer Grad nema 
novaca. 
 
G. Miletić je izrazio nezadovoljstvo što je naknada vijećnicima ponovno kasnila. Tek prije 2 dana je 
uplaćena naknada za srpanj. 
  
 
 
 
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 

 
 
 
 
        


