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Z A P I S N I K  

18. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ 
29. travnja 2016. godine s početkom u 17.00 sati u prostorijama Mjesnog odbora, Žrtava fašizma 2 

 
 
 

 Sjednicu je temeljem članka 11. Poslovnika o radu VMO sazvao predsjednik VMO pozivom 
od 22.04.2016. uz predloženi 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlozi građana malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta) za 2017. godinu (razmatranje i 
donošenje zaključaka) 

 Ana Rusin – ograđivanje dječjih igrališta 

 Maja Skočanić – uređenje Klobučarićevog trga 

 Aleksandra Deluka Tibljaš – postavljanje koša i stola za stolni tenis na Klobučarićevom trgu 

 Daniela Pasarić – Park u ulici Žrtava fašizma između k.br. 6 i 8 

 Ivo Zrilić – sanacija zgrade „Rade Končara“ 

 Nina Majcan Šprajc – Pavlinski trg 
2. Zamolba MO Luka za potporu povrata dvosmjernog prometovanja u ulici Riva Boduli 
3. Glasilo „Pod Voltun“ – dogovor oko dinamike pripreme i izlaženja 
4. Razno 

 
 

 
Na sjednici su bili nazočni: 
- Juro Perković, predsjednik VMO 
- Marijo Antić, član  
- Elvira Dizdarević, članica 
- Ana Kovačić, članica 
- Predrag Miletić, član 
- Koraljko Pasarić, urednik glasila 

Odsutni: 
- Zlatan Kupčak, zamjenik predsjednika 
 
AD 1) 
 
Tajnik MO informirao je Vijeće o prijedlozima za komunalne prioritete pristiglim od građana, 

a koji se odnose na prioritete, odnosno ako i nisu neposredno komunalni prioriteti odnose se na 
područje MO, te su Vijećnici razmatrali svaki prijedlog pojedinačno i donijeli sljedeće zaključke: 

 Ana Rusin – ograđivanje dječjih igrališta – Vijeće nije suglasno s fizičkim 
ograđivanjem dječjeg igrališta između Žrtava fašizma 6 i 8. VMO smatra da problem 
dovođenja pasa valja rješavati kroz već postojeću Odluku o komunalnom redu. 

 Maja Skočanić – uređenje Klobučarićevog trga – ovaj je prijedlog izvan ingerencija 
VMO i svakako izvan sustava komunalnih prioriteta 

 Aleksandra Deluka Tibljaš – postavljanje koša i stola za stolni tenis na 
Klobučarićevom trgu – Vijeće MO je suglasno 
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 Daniela Pasarić – Park u ulici Žrtava fašizma između k.br. 6 i 8 – Vijeće MO je 
suglasno da se sanira stepenište kod Žrtava fašizma 6, napravi rampa za ulaz u 
park i sanira podloga ispred ulaza 

 Ivo Zrilić – sanacija zgrade „Rade Končara“ -  

 Nina Majcan Šprajc – Pavlinski trg – Vijeće MO nije suglasno s nikakvim dodatnim 
intervencijama na Pavlinskom trgu izvan gradskih planova i projekata, a naročito ne 
s intervencijama na brodu-skulpturi Voje Radoičića  

 
 
AD 2) 
 
 Tajnik MO upoznao je Vijeće sa zamolbom VMO luka kojom se traži potpora svih vijeća MO 

grada Rijeke na njihovu inicijativu ponovnog uvođenja dvosmjernog prometovanja u ulici Riva 
Boduli, kao prometnice u centru grada koja je od interesa za sve građane, ali i posjetitelje i turiste. 

VMO je dalo jednoglasnu podršku i zadužilo tajnika MO da pripremi dopis prema VMO 
Luka. 

 
AD 3) 
 
Urednik glasila Koraljko Pasarić predložio je, a VMO jednoglasno prihvatilo da se ove 

godine umjesto jednog dvobroja MO vrati na tiskanje dva broja glasila „Pod Voltun“. 
Nakon provedene rasprave VMO je zaključilo: 
- u 2016. godini tiskat će se dva broja glasila „Pod Voltun“ A5 formata, 16 stranica po 700 

primjeraka 
- prvi broj glasila u 2016. tiskat će se do početka kolovoza, a drugi krajem studenog ili 

početkom prosinca 2016.  
- sadržaj glasila predlagat će urednik Koraljko Pasarić, predsjednik VMO, tajnik MO i 

vijećnik Predrag Miletić 
 
AD 4) 
 
 
Kako nije bilo daljnje rasprave predsjednik VMO je u 18:30 zaključio sjednicu. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Zapisničar:                                                                                Predsjednik VMO: 
Robert Baus, tajnik MO                                                            Juro Perković        
 
 
 
 
 
 
 


