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ZAPISNIK S 
42. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ – STARI GRAD 

održane 26. lipnja 2018. godine u 17.00 sati u prostorijama mjesne samouprave (Žrtava fašizma 2/II) 

 
 
 

Sjednicu je sazvao predsjednik Vijeća MO Školjić – Stari grad pozivom od 21. lipnja 
2018. 
Sjednici su bili nazočni: 

- Juro Perković, predsjednik VMO 
- Predrag Miletić, zamjenik predsjednika VMO 
- Ana Kovačić, članica VMO 
- Eol Buić, član VMO 
- Koraljko Pasarić, predsjednik pododbora za kulturu i urednik glasila „Pod Voltun“ 
- Robert Baus – referent za mjesnu samoupravu-tajnik MO 
-  

 Odsutni: 
- Elvira Dizdarević, članica VMO 
- Igor Buratović, član VMO 
 
Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO predložio je sljedeći 

 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje zapisnika s 41. sjednice VMO 
2. Donošenje zaključka o utrošku 21.000,00 kn neutrošenih sredstava komunalnih prioriteta iz 

2017. godine (izvjestitelj: tajnik MO) 
3. Izvješće o provedenim manifestacijama povodom Dana MO (izvjestitelji: tajnik MO i  

Koraljko Pasarić) 
4. Informacija o rokovima donošenja Programa rada za 2019. godinu  
5. Razno 
 
 
AD 1) 
 
Zapisnik s 41. sjednice VMO prisutni članovi vijeća su prihvatili. Dodatno je verificiran i zapisnik s 40. 
sjednice obzirom da su na ovoj sjednici bili i vijećnici nazočni na 40. sjednici s dovoljnim brojem glasova za 
verifikaciju zapisnika (Perković, Buić, Kovačić, Miletić) 
 
AD 2) 
 
Na temelju zamolbe Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti, Vijeće MO razmatralo je mogućnosti 
utroška neutrošenih sredstava komunalnih prioriteta iz 2017. u iznosu od 21.000,00 kn, te je donijelo 
sljedeće preporuke utroška, prema sljedećem rasporedu prioriteta: 
 

1. Postava koša na Klobučarićev trg 
2. Postava tobogana u parkić između Žrtava fašizma 6 i 8 
3. Postava još jednog stola za stolni tenis na Klobučarićev trg  
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AD 3) 
 
Tajnik MO i Predsjednik Pododbora za kulturu g. Koraljko Pasarić informirali su VMO o netom provedenom 
programu obilježavanja Dana MO Školjić-Stari grad. Program je obuhvaćao dvije aktivnosti – besplatno 
mjerenje tlaka i šećera u krvi u prostorijama MO dana 19.lipnja 2018. i nastup dječjih zboprova „Morčići“ i 
„Mali Riječani“ dana 20.lipnja 2018. na trgu Matije Vlačića Flaciusa. Kako su naveli, program je realiziran u 
skladu s financijskim i terminskim planom i u cjelini je uspješno proveden. 
VMO je prihvatilo informaciju. 
 
AD 4) 
 
Tajnik MO izvjestio je VMO da je prema uputama Odjela za gradsku samoupravu i upravu Program rada MO 
Školjić-Stari grad radi predstojećih izbora za vijeća mjesnih odbora a koji se očekuju u listopadu 2018. 
potrebno nešto ranije usvojiti program rada za 2019., tj. do kraja kolovoza 2018. 
Zaključeno je da se u sjednici u srpnju ili u kolovozu (krajem kolovoza) taj program usvoji. 
 
AD 5) 
 
Pod točkom „razno“ doneseni su sljedeći zaključci: 
 

1. U cilju nastavka inicijative VMO za osiguranje adekvatnijeg poslovnog prostora uputiti dopis tog 
sadržaja direktno gradonačelniku Grada Rijeke 

2. Zatražiti od OGU za komunalni sustav i „Rijeka prometa“ da se na trgu Pul Vele crikve postavi znak 
zabrane prometovanja svim vozilima, osim opskrbe a radi dodatnog očuvanja tog dijela starog grada 
kao isključivo pješačke zone (predlagatelj: Predrag Miletić) 

3. Razmotrit će se naknadno, neposredno na terenu opravdanost ukidanja dva parkirana mjesta za 
invalide u ulici Šime Ljubića, a što su tražili stanari i ukoliko ista postoji uputit će se dopis nadležnima 
u Gradu po tom pitanju. 

 
Predsjednik VMO je u 19:00 zaključio sjednicu.  
 
 

 
 

Zapisničar:                                                                                     Predsjednik VMO: 
tajnik MO 
Robert Baus                                                                                   Juro Perković                                                                       
 
 
 
 
 
 


