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ZAPISNIK 
S 52. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 

 

52. sjednica VMO Školjić održana je 30.04.2014. s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Školjić, Žrtava fašizma 2 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Juro Perković, predsjednik VMO 

 Deizi Štimac, članica VMO   

 Ljubomir Kočka, član VMO 

 Predrag Miletić, član VMO 

 Koraljko Pasarić, predsjednik Pododbora za kulturu 

 Robert Baus, tajnik MO  
 

Na početku sjednice, predsjednik VMO ispričao se što sjednica VMO iz objektivnih razloga 
nije se mogla održati 29.travnja 2014. za kad je bila sazvana putem dostavljenih poziva, 
zahvalio vijećnicima na razumijevanju i predložio slijedeći 
 

 

DNEVNI RED 
 

1. Prvi prijedlog komunalnih prioriteta za 2015. godinu 
2. Sportske igre MO-a 
3. Dogovor oko organizacije Dana MO 
4. Razno 

 
koji je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
AD 1) 
 
          Tajnik MO informirao je i podsjetio je vijećnike s usmenim i pismenim prijedlozima 
pristiglim od građana u otvorenom roku za predlaganje komunalnih prioriteta. 
          Nakon provedene rasprave, VMO je usvojilo listu prijedloga komunalnih prioriteta MO 
Školjić za 2015. godinu i to: 

1.) obnova asfalta u ulici Školjić 
2.) otvaranje još jedne vodolovke u ulici Školjić, nasuprot k.br. 6 
3.) obnova asfalta u ulici Janeza Trdine 
4.) uređenje niše za kontejnere u ulici Alda Collonnela uz proširenje zelene površine do 

postojećih stupića prema zgradi Žrtava fašizma 6 
5.) proširenje javne rasvjete u zoni Andrije Medulića – Đure Šporera – Užarska 
6.) sanacija nogostupa u ulici Fiumara od k.br. 1 do k.br. 17 

      Lista prioriteta s ucrtanim orto-foto prikazom priložena je zapisniku.  
 
 
 
 



AD 2) 
 
        Tajnik MO upoznao je VMO s planom organizacije i održavanja sportskih igara mjesnih 
odbora povodom Dana Svetog Vida i to: 

- turnira u briškuli i trešeti , boćanju i potezanju konopa koji će se održati 31. svibnja na 
sportskim terenima SD „Zamet“ 

- malonogometnom turniru „4. Kup Delte“ koji bi se trebao održati 31. svibnja i 01. 
lipnja 2014. odnosno i 30. svibnja ukoliko bude više momčadi na terenu „Delta“ 

Slijedom  provedene rasprave VMO je donijelo zaključke: 
 

a) u ime VMO Školjić za organizaciju 4. Kupa Delte zaduženi su predsjednik VMO Juro 
Perković i tajnik MO Robert Baus, u skladu s Programom rada za 2014. godinu i u 
okviru financijskog plana za 2014. godinu 

b) u ime VMO Školjić za organizaciju momčadi MO-a koja će predstavljati MO na turniru 
u briškuli i trešeti zadužuje se vijećnik Predrag Miletić, uz suradnju s tajnikom MO 

c) u ime MO Školjić za organizaciju momčadi MO-a koja će predstavljati MO na turniru u 
boćanju ovlašćuje se predsjednik pododbora za kulturu Koraljko Pasarić, u suradnji s 
tajnikom MO  

 
AD 3) 
 

            Tajnik MO podsjetio je vijećnike na aktivnost obilježavanja Dana MO iz Programa rada 
MO Školjić za 2014. godinu kojom je predviđeno: 
-          mjerenje tlaka i šećera u krvi 
- akcija čišćenja tavana, podruma i područja MO od glomaznog otpada 
- koncert zborova "Morčići" i „Mali Riječani“ u parku između Žrtava fašizma 6 i 8   
- akcija "Agora" – susret VMO s građanima u parku gdje bi vijećnici odgovarali na 
pitanja građana i putem kutije želja zaprimali primjedbe i prijedloge za unaprjeđenje 
svakodnevnog života u MO-u 
- organizacija izložbe fotografija i prezentacije pod nazivom „Naše četiri godine“  (gdje 
bi se građanima prezentirao rad VMO u protekle četiri godine) te postavljanje foto galerije i 
prezentacije na web portal MO 
 
uz predviđen utrošak od 3.450,00 kn i planirano vrijeme održavanja tijekom četiri dana u 
svibnju. 
 
         Obzirom na skori istek mandata VMO Školjić i obveze VMO oko organiziranja 
sportskog turnira Kup Delte VMO je izrazilo sumnju da će se Dani moći kvalitetno organizirati 
i održati u planirano vrijeme, te je zaključilo da se provedba odgodi do konstituiranja novog 
Vijeća. 
 
AD 4) 
 
Kako pod točkom razno nije bilo daljnje rasprave, predsjednik VMO je u 18:30 zaključio 
sjednicu.    

 

 
 
Ovaj zapisnik ima dvije (2) stranice i 3 stranice priloga 
 
 
 
Zapisničar:                                                                                  Predsjednik VMO: 
 
Robert Baus                                                                                Juro Perković 

 

 

 



 

PRILOG: Orto-foto pregled prijedloga komunalnih prioriteta MO Školjić za 2015. godinu 
 
 

 

 
Slika 1 – ulica Školjić (obnova asfalta) i k.br. 6 – otvaranje šahte za oborinsku vodu 

 
Slika 2 - dio Janeza Trdine za obnovu asfalta 



 
Slika 3 – Alda Colonnella – niša za kontejnere i proširenje zelene površine nasuprot k.br. 2 

 
Slika 4 – Đure Šporera- A.Medulića (4,6,8) – Užarska – proširenje javne rasvjete 

 



 
Slika 5 – Šime Ljubića – preslagivanje, popuna i fugiranje granitnih kocki 

 
Slika 6 – Fiumara od k.br. 1 do k.br. 17 – obnova asfalta 

 

 

 

 

 


