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ZAPISNIK
SA 48. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ
48. sjednica VMO Školjić održana je 14.10.2009. (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:
• Sjednici nisu bili nazočni:
• Usvajanje zapisnika sa 47. sjednice VMO Školjić:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje II 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 je danas u 13 sati
prisustvovao sastanku kod Gradonačelnika na koji je Gradonačelnik pozvao predsjednike 9
mjesnih odbora kojima u ovom mjesecu ističe mandat.
Sastanak je protekao u veoma ugodnom, ali i konstruktivnom razgovoru. G. Miletić je na
navedenom sastanku istaknuo svoje razočarenje što se stalo s popločenjem Starog grada kao i s
radom novoosnovanog Prometnog redarstva jer smatra da su trebali krenuti oštrije u rješavanju
prometnih problema. Na sastanku je bilo dosta razgovora o prometu u gradu. Gradonačelnik se
složio s primjedbom g. Miletića da je nenormalno da su glavne gradske prometnice pod
ingerencijom države ili Županije, a ne Grada.
G. Miletić se složio s mišljenjem Predsjednice VMO Orehovica gđe. Štefice Lerga da su kontakti s
Gradskom upravom nekvalitetni, da se ne dobivaju odgovori na upućene zahtjeve i po više od
mjesec dana pa zato ona ne vidi svrhu mjesnih odbora. Također se složio s gđom. Lerga koja je
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istaknula problem veoma niskih naknada vijećnicima.
G. Miletić je izvijestio vijećnike da se Gradonačelnik zahvalio predsjednicima, kao i njihovim
vijećima, na dosadašnjem radu i suradnji te ih zamolio da prenesu svojim vijećima molbu da daju
svoju suglasnost za produženje mandata do svibnja ili lipnja 2010.g. Tada bi se objedinili izbori
svih mjesnih odbora koji su se do sada radili u 3 ciklusa (tako su se mjesni odbori i osnivali) što je
veoma neekonomično.
Zato se g. Miletić obratio prisutnim vijećnicima na ovoj sjednici i zamolio ih da se očituju vezano za
produženje njihovog mandata u MO Školjić.
Zaključak: Prisutni vijećnici jednoglasno su se suglasili da im se produži mandat vijećnika u MO
Školjić do svibnja tj. lipnja 2010.g. O svojoj odluci će se očitovati i pismeno prema Gradonačelniku.
AD 1
G. Miletić je prisutnim vijećnicima predložio dio programskih aktivnosti za 2010.g. MO Školjić koje
financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu i to:
• obilježavanje Dana MO Školjić (početkom svibnja 2010.g.)

1.861,60 kn

• izdavanje 2 broja glasila „Pod voltun“ (7. i 8. broj, svaki broj po 800 10.238,40 kn
primjeraka)
• doček Djeda Božićnjaka za djecu s područja MO Školjić (prosinac
2010.g.)
Ukupno

6.600,00 kn
18.700,00 kn

Preostali iznos od 1.300,00 kn do 20.000,00 kn (koliko Odjel za gradsku samoupravu i upravu
odobrava svakom mjesnom odboru za predložene tj. odobrene programe) utrošit će se:
• 900,00 kn za sufinanciranje programa iz područja kulture predanog 15.09.2009. (“Ljeto
u Starom gradu 2010.”) te
• 400,00 kn za bankarske troškove.
G. Perković je izjavio da mu je žao što MO Školjić nema neki sportski program, ali svjestan je da
sportsku ekipu nije lako okupiti. Uz to smatra da se previše novca troši za izdavanje biltena, a ne
stiče dojam da se bilteni baš jako čitaju.
G. Miletić smatra da su bilteni jedan od načina informiranja građana s područja mjesnog odbora o
radu vijeća te o zbivanjima koja se tiču mjesnog odbora. Uz internet (koji nije svima dostupan), to
je jedini medij putem kojeg Vijeće može informirati svoje građane. Također, Vijeće je dužno
informirati svoje građane o svojim aktivnostima.
Zaključak: Prisutni vjećnici usvojili su predložene (gore navedene) programske aktivnosti kao II dio
Programa rada vijeća za 2010. g. Prvi dio programskih aktivnosti usvojen je na prethodnoj sjednici
16.09.2009.g.
AD 2
Tajnica je obavijestila prisutne vijećnike da će do kraja tjedna doći zahtjev za očitovanjem o
prioritetima za 2010.g.
G. Miletić je podsjetio prisutne vijećnike da su za 2010.g. predloženi slijedeći prioriteti:
a) sanacija nogostupa u Ulici Školjić od broja 5A do 9 (od pekare do "Narodnog učilišta")
b) sanacija nogostupa u Ulici Ivana Grohovca (zapadna strana ulice) i
c) sanacija nogostupa u Ulici Školjić od kbr: 10 do 11 A.
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Zaključak: Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se u potpunosti slaže ranije predloženim
prioritetima i da se u slučaju nedostatka sredstava može odustati od prioriteta pod točkom c
(sanacija nogostupa u Ulici Školjić od kbr: 10 do 11 A.)
G. Kočka posjetio je g. Tomicu Štivića vezano za izgradnju parka za kućne ljubimce koji je inicirao
MO Školjić još ovog proljeća. G. Štivić ga je obavijestio da se prijedlog još uvijek razmatra. U planu
je i odlazak "Autotroleja".
Gđica. Dizdarević je napomenula da "Autotrolej" odlazi već 10 godina, ali je on još uvijek tamo.
G. Miletić je dodao da Grad nema novaca da preseli "Autotrolej".
G. Perković je izvijestio prisutne vijećnike o sastanku koji je 25.09.2009. g. održan kod Pročelnika
Odjela za sport i tehničku kulturu g. Veljka Karabaića na inicijativu g. Saše Pavlovića, predsjednika
VMO Luka. Sastanku su prisustvovali i ostali predstavnici Koordinacije Mjesnih odbora CentarSušak i Školjić: g. Viktor Merle, predsjednik VMO Centar-Sušak te g. Perković, član VMO Školjić.
Na sastanku je dogovoreno da se izađe na teren i pogleda prostor koji je predviđen za sportsko
igralište, za koji je „Luka Rijeka“ d.d. dala odobrenje i u svibnju mjesecu ove godine investirala
65.000 kn za asfaltiranje podloge. G. Perković smatra da su se nepotrebno asfaltirala 2 sloja jer
tuda neće prolaziti kamioni.
Dana 29.09.2009.g. isti predstavnici Koordinacije mjesnih odbora zajedno sa g. Igorom
Načinovićem, koordinatorom za objekte iz Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu, izašli
su na teren, obišli prostor na kojem postoji asfaltirani plato i objasnili g. Načinoviću što bi još
trebalo napraviti kako bi se završilo igralište. G. Načinović se obvezao pobrinuti za izradu projektne
dokumentacije.
Dana 13.10.2009.g. predstavnici Koordinacije mjesnih odbora ponovo su se sastali s g.
Načinovićem koji je prisutnima predstavio Izvedbeno arhitektonsko – građevinski projekt igrališta
"DELTA". Primjerak projekta dobili su svi predsjednici Koordinacije mjesnih odbora kako bi:
a) dali svoje primjedbe,
b) prezentirali projekt i dobili suglasnost Luke Rijeka d.d. za dovršenje igrališta.
Ukupna investicija Grada bi bila oko 240.000 kn.
G. Pavlović je na sastanku od 13.10.2009. predložio da i mjesni odbori, članovi Koordinacije, iz
svojih prioriteta izdvoje nešto od svojih sredstava.
G. Perković smatra da je navedeno igralište predaleko da bi ga koristila O.Š. "Nikola Tesla" jer bi
djeca trebala proći mnogo semafora da bi se došlo do njega, ali svakako podupire izgradnju bilo
kakvog igrališta.
Zaključak: Vijećnici su zadovoljni s projektom igrališta i želja im je da se ono što prije realizira.
AD 3
G. Perković se ponovno dotaknuo naknade vijećnicima za koje također smatra da su sramotno
male, da mjesnim odborima treba dati veće ovlasti jer su ovako vijeća kako neki komunalni redari,
a komunalni redari postoje. On je za to da se pomaže socijali i sl. Naveo je primjer g. Jokića iz
Vodovodne ulice za kojeg je čuo da je teško bolestan, bez prihoda i bez nekoga u bližem srodstvu
te smatra da bi mu netko trebao pomoći.
Zaključak: G. Perković će razgovarati s g. Jokićem, a ako se gospodin složi, uputit ćemo dopis
Centru za socijalnu skrb i izvijestiti ih o situaciji u kojoj se nalazi g. Jokić.
G. Miletić je izvijestio vijećnike da će g. Švorinić, član Gradskog vijeća i predsjednik Pododbora za
samoupravu, pozivati na sastanke tog Pododbora i predstavnike mjesnih odbora. Slijedeći tjedan
bi pozvao predstavnike MO Luka, Školjić i Centar-Sušak pa predlaže da se problemi oko visine
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naknada i nedovoljnih ovlasti mjesnih odbora iznesu na predstojećem sastanku.
Zaključak: Vijećnici su se složili s g. Miletićem.

Sjednica je završila u 20:00 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Vesna Širola
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Predsjednik VMO:
Predrag Miletić

