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ZAPISNIK S 
30. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ 

održane 20. lipnja 2017. godine u 17.00 sati u prostorijama mjesne samouprave (Žrtava fašizma 2/II) 

 
 
 

Sjednicu je sazvao predsjednik Vijeća MO Školjić pozivom od 15. lipnja 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 

 
Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO predložio je sljedeći 

 

 
DNEVNI RED 

 
 

1. Zapisnik s 29. sjednice VMO 
2. Premještanje kontejnera za komunalni otpad u ulici Đure Šporera – zaključak VMO 
3. Razno 

 
 
 
koji je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 1) 
 
Zapisnik s 29. sjednice VMO jednoglasno je usvojen. 
 
AD 2) 
 

Tajnik MO upoznao je Vijeće s usmenom pritužbom ravnateljice škole Nikola Tesla na premještanje 
kontejnera za komunalni otpad u ulicu Đure Šporera, neposredno uz površinu za odmor i druženje učenika, 
a koja je upravo za tu svrhu uređena sredstvima komunalnih prioriteta MO.  
Nakon provedene rasprave VMO je jednoglasno zaključilo kako je navedena lokacija uistinu neprimjerena za 
postavu kontejnera te će od nadležnih u Gradu zatražiti objašnjenje razloga postavljanja kontejnera i 
svakako iznalaženje pogodnije lokacije.   
 
AD 3) 
 Pod točkom razno Koraljko Pasarić informirao je Vijeće o početku pripreme ovogodišnjeg programa 
„Ljeto u Starom gradu“. Kako je istaknuo, program će se odvijati četiri četvrtka u kolovozu (počevši od 10. 
kolovoza) od čega je namjera da se dva programa održe na Pavlinskom trgu (jedan glazbeni i dječji dan) i 
dva na Trgu Svete Barbare (jedan glazbeni i filmski). 
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 Vijeće je prihvatilo nacrt programa i ovlastilo, odnosno zadužilo predsjednika VMO, tajnika MO i g. 
Pasarića da provedu daljnje administrativno-tehničke te produkcijske aktivnosti za realizaciju „Ljeta“, u 
skladu s programom rada i financijskim planom za 2017. godinu. 
 Nadalje, na prijedlog g. Pasarića Vijeće je zaključilo da se krene u pripremu narednog broja glasila 
„Pod Voltun“ s planiranim rokom izlaska broja 28. srpnja 2017. nakon čega bi se glasilo distribuiralo po 
poštanskim sandučićima. 
 
Sjednica je zaključena u 18:30 sati. 
  

 
 

Zapisničar:                                                                                     Predsjednik VMO: 
Robert Baus                                                                                   Juro Perković 
 
 
 
 
 


