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ZAPISNIK
SA 52. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ

52. sjednica VMO Školjić održana je 09.02.2010. (utorak) 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 51. sjednice VMO Školjić:
G. Kočka iznio je primjedbe na predloženi zapisnik. Naime, pod točkom AD 3 gdje je bilo riječi
o prijedlogu uvoñenja autobusa kroz Vodovodnu ulicu te traženje postave stupića u
Vodovodnoj 25, nije bilo konkretno navedeno tko je od vijećnika za, tko protiv, a tko je
suzdržan. Uvažena je primjedba g. Kočke i pristupilo se glasovanju.
Za davanje podrške prijedlogu uvoñenja autobusa kroz Vodovodnu ulicu g. Miletić je bio
suzdržan, g. Kočka i gñica. Dizdarević su dali svoju podršku, a gña. Kos i g. Perković su bili
protiv. G. Perković je rekao da prijedlog nema logike i da on baš ne vidi te invalide koji bi se
vozili tim autobusom, a uz to ne podržava anonimne prijedloge. Gña. Kos je istaknula da je
protiv tog prijedloga isključivo zbog anonimnosti prijedloga i da takve inicijative treba
poduprijeti više grañana sa svojim potpisima.
Zaključak: Prijedog nije podržan s većinom glasova i nema osnova za njegovo slanje
„Autotroleju“. Diskusija se može nastaviti na narednoj sjednici.
Što se tiče traženja postave stupića u Vodovodnoj kod kbr. 25, g. Perković je od prošle
sjednice izvidio stanje na terenu, razgovarao sa stanarima i nije našao nikoga u toj zgradi koji
je za taj prijedlog. Zato je protiv tog prijedloga. Gñica. Dizdarević je takoñer bila protiv. Svoju
podršku prijedlogu dao je jedino g. Kočka. Gña Kos je bila suzdržana s obrazloženjem da to
područje slabije pozna. Smatra da bi se gospoña koja je to tražila trebala obratiti Policiji ili
prometnom redarstvu. G. Miletić je takoñer bio suzdržan.
Zaključak: Prijedog nije podržan s većinom glasova i neće se proslijediti „Rijeka prometu“.
Predloženi zapisnik s 51. sjednice, zbog primjedbi g. Kočke nije usvojen. Tajnica će napraviti
njegov ispravak te ga dostaviti vijećnicima uz poziv za 53. sjednicu.
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Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje Izvještaja o radu za 2009.g.
2. Tekuća komunalna problematika
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
G. Miletić je podsjetio prisutne vijećnike na Izvještaj o radu MO Školjić za 2009. g. koji su dobili u
prilogu poziva ovoj sjednici. Vijećnici su bili zadovoljni postignutim aktivnostima u prothodnoj
godini, o čemu je bilo riječi u ovom izvještaju i nisu imali primjedbi na njega.
Zaključak: Vijećnici su jednoglasno prihvatili izvještaj o radu VMO Školjić za 2009.g.
AD 2
G. Miletić je obavijestio pristune da je mailom od Rijeka prometa stigao odgovor na naš dopis koji
smo im uputili 19. siječnja 2010.g. s oštrim primjedbama da još uvijek nije realizirano 16.000 kn od
komunalnih prioriteta za 2009.g. Obavijestio je vijećnike da je Direktorica Rijeka prometa gña.
Bacinger tražila sastanak s predstavnikom našeg mjesnog odbora, na koji on nije pristao. Mišljenja
je da bi o ovakvim stvarima trebalo obaviještavati i Gradonačelnika.
Zaključak: Vijećnici su se složili s g. Miletićem.
G. Pasarić se osvrnuo na odgovor koji je mjesni odbor dobio od Odjela za komunalni sustav
vezano za stupiće u Ulici Žrtava fašizma kod kioska radi sprečavanja parkiranja na nogostupu.
Smatra da odgovor nema veze s našim zahtjevima jer mi tražimo stupiće na malom potezu od
pješačkog prijelaza do ugibališta kod kioska „Tiska“, a oni nam odgovaraju o neopravdanosti
postavljanja stupića uz sjeverni nogostup od raskršća s Ulicom Ivana Grohovca do raskrižja s
Ulicom Fiumara.
Zaključak: Vijećnici su se složili da ponovno uputimo dopis Odjelu za komunalni sustav s
ponovnim zahtjevom za postavljanjem stupića samo u donjem dijelu Ulice Žrtava fašizma.
AD 3
G. Miletić je podsjetio prisutne vijećnike na Financijski plan MO Školjić za 2010.g. koji su dobili u
prilogu poziva ovoj sjednici. Vijećnici nisu imali primjedbi na predloženi Financijski plan jer je on
odraz već ranije predloženih i usvojenih Programa rada za 2010. g.
Zaključak: Vijećnici su jednoglasno prihvatili Financijski plan MO Školjić az 2010.g.
G. Miletić je izvijestio prisutne vijećnike da je od Županije stigao negativan odgovor na našu prijavu
na njihov natječaj za sufinanciranje programa MO Školjić iz područja kulture za 2010.g. U dopisu
nas obavještavaju da nisu u mogućnosti sufinacirati naš programu kulture „Ljeto u Starom gradu“ iz
razloga “velikog raskoraka izmeñu traženja i raspoloživih novčanih sredstava“.
Zaključak: Vijećnici su sa žaljenjem prihvatili činjenice iz navedenog dopisa jer smatraju da naš
program zaslužuje poticaj Županije.
G. Miletić je obavijestio pristune da je 5. veljače održan sastanak predstavnika vijeća MO Luka,
Centar-Sušak i Školjić (Koordinacija mjesnih odbora iz centra grada) vezano za izmjenu lokacije za
izgradnju sportskog igrališta. Naime zbog nove lokacije (koja je još bolja od prethodne), morao je
biti napravljen novi projekt s troškovnikom kojeg je po nalogu Odjela gradske uprave za sport i
tehničku kulturu izradila tvrtka RINEX d.o.o. Projekt je po njemu odličan, ali s obzirom da bi koštao
oko 550 000 kn, smatra da će ga u recesijskom vremenu biti teško realizirati. Sve sad ovisi od
Grada i Lučke uprave. Uskoro će se organizirati i sastanak s Pročelnikom OGU za sport i tehničku
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kulturu, g. karabaićem i pokušati lobirati za realizaciju navedenog projekta.
G. Perković smatra da bi bilo sjajno ako se projekt realizira jer to je višegodišnja težnja grañana
ova 3 mjesna odbora te višegodišnji trud vijećnika da se osigura prostor koji je nepovratno
izgubljen na Klobučarićevom trgu.
Zaključak: Vijećnici su podržali aktivnosti predstavnika Koordinacije.

Sjednica je završila u 20:00 sati.

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Vesna Širola
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Predsjednik VMO:
Predrag Miletić

