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ZAPISNIK S 
35. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ 

održane 14. studenog 2017. godine u 17.30 sati u prostorijama mjesne samouprave (Žrtava fašizma 
2/II) 

 
 
 

Sjednicu je sazvao predsjednik Vijeća MO Školjić pozivom od 09. studenog 2017. 
Sjednici su bili nazočni: 

- Juro Perković, predsjednik VMO 
- Predrag Miletić, zamjenik predsjednika VMO 
- Igor Buratović, član VMO 
- Eol Buić, član VMO 
- Ana Kovačić, članica VMO 
- Koraljko Pasarić – urednik glasila Pod voltun 
- Robert Baus – referent za mjesnu samoupravu-tajnik MO 

 Odsutna: 
- Elvira Dizdarević, članica VMO 
 
Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO predložio je sljedeći 

 

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje zapisnika s 34. sjednice VMO 
2. Donošenje liste komunalnih prioriteta za 2018. godinu 
3. Djed Božićnjak 2017. – usvajanje zaključaka oko dinamike i realizacije programa 
4. Glasilo „Pod voltun“ – usvajanje zaključaka oko sadržaja, roka za tisak i distribuciju glasila 
5. Sastanak predstavnika VMO s građanskom inicijativom „Urbani separe“ – informacija i 

usvajanje zaključaka 
6. Razno 

-orezivanje zelenila iza zgrade Školjić 8 – mail poruka g. Nedjeljka Rukavine 
-razno 
  
 
koji je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 1) 
 

Zapisnik s 34. sjednice usvojen je većinom glasova. Predrag Miletić bio je suzdržan 
 

AD 2) 
 
 Po provedenoj raspravi, a temeljem povratne informacije Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav na predložene prioritete MO Školjić, VMO je usvojilo plan komunalnih prioriteta za 2018. godinu: 
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MO ŠKOLJIĆ  
UKUPNO: 

MO 85.000,00 NAPOMENA 

1 
Sanacija nogostupa u Ulici Fiumara od 
križanja sa Ulicom  Žrtava fašizma do 
križanja s Trgom Bana Jelačića  

RP 47.000,00 
 

2 

Proširenje javne rasvjete na 
stepenicama od Vodovodne ulice kod 
kućnog broja 1 do Ulice Kalvarija kod 
kućnog broja 12                             

EN 20.000,00 
- zahvat izvršiti na području 

MO Školjić  

3 
Rekonstrukcija javne rasvjete u parkiću 
između Žrtava fašizma 6 i 8  

EN 18.000,00 
 

 
AD 3  
 Tajnik MO obavijestio je Vijeće da je planirano vrijeme za provedbu programa dočeka Djeda 
Božićnjaka polovina prosinca 2017. godine uz prethodne prijave djece vrtićke dobi (od 3 do 7 godina) s 
područja MO. 
            Kao mogući izvođač prigodnog programa predložena je udruga „Crveni nosovi – klaunovi doktori“ i to 
u prostoru Centra tehničke kulture, a ako se ne uspije postići dogovor s njima vezano uz termine tada bi se 
ponovno angažirao Ri Teatar s igrokazom iz njihova repertoara. 
 Za neposrednu pripremu i provedbu programa zaduženi su tajnik i predsjednik VMO uz pomoć g. 
Koraljka Pasarića u dijelu kontakata s Crvenim nosovima i dogovorima oko tehničkih detalja provedbe 
programa. 
 
AD 4 
 
 Koraljko Pasarić izvijestio je prisutne da su tekstovi i fotografije za novi dvobroj glasila Pod Voltun 
uglavnom gotove. Obzirom na protok vremena od prve verzije glasila, na sastanku je dogovoreno da će se 
završna verzija aktualizirati dopunama nekih tekstova i novim člancima i to: 

- dopuna uvodne riječi predsjednika 
- komunalni prioriteti za 2018. godinu 
- informacija o sastanku sa zapovjednikom 1. Policijske postaje te 
- informacija o sastanku VMO i građana s Gradonačelnikom (ukoliko do istoga dođe do konačnog 

roka za predaju u tisak i distribuciju) 
Vijeće je ovlastilo g. Pasarića da izvrši dopune i prilagodbe glasila, uz pomoć tajnika MO. 
  

 
AD 5 

G. Predrag Miletić i g. Koraljko Pasarić izvijestili su Vijeće o sastanku kojeg su temeljem ovlaštenja 
Vijeća održali s grupom građana „Urbani separe“ dana 03.11.2017. a na kojem ih su predstavnici 
građanske inicijative upoznali s namjerom da u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva sudjeluju 
u uređivanju parka između Žrtava fašizma 6 i 8 i to postavljanjem još jedne dječje sprave i drugim 
intervencijama u prostoru. 

Vijeće je podržalo inicijativu građana, ali uz naglasak da se parkić nikakvom intervencijom ne bi 
trebao pretvoriti u park za školsku djecu i mlade te je u tom smislu zadužilo tajnika MO da organizira 
neposredan susret predstavnika inicijative i VMO neposredno na terenu kako bi se upoznali sa svim 
detaljima. 

  
AD 6 

 
Pod točkom razno vijeće je zaključilo kako treba napraviti dodatni izvid na terenu temeljem pritužbe g. 
Nedjeljka Rukavine na preizraslo zelenilo i stablo smokve iza zgrade Školjić 8, te ukoliko se ocijeni 
potrebnim da se pokrene inicijativa za orezivanjem, izbjegavajući sječu zelenila. 
 
Kako više nije bilo rasprave, predsjednik VMO je u 19:30 zaključio sjednicu. 

 

 
 

Zapisničar:                                                                                     Predsjednik VMO: 
Robert Baus                                                                                     Juro Perković 


