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ZAPISNIK S 
33. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ 

održane 29. rujna 2017. godine u 17.00 sati u prostorijama mjesne samouprave (Žrtava fašizma 2/II) 

 
 
 

Sjednicu je sazvao predsjednik Vijeća MO Školjić pozivom od 26. rujna 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 
- Elvira Dizdarević, članica VMO 
- Koraljko Pasarić – urednik glasila Pod voltun 

 Odsutan: 
- Robert Baus, tajnik MO (odsutan zbog bolesti) 
-  
Nakon što je utvrđen kvorum, predsjednik VMO predložio je sljedeći 

 

 
DNEVNI RED 

 
 

1. Dani MO – dogovor o realizaciji programa 
2. Novi broj glasila „Pod Voltun“ – informacija o pripremi broja 
3. Razno 

 
 
 
koji je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 1) 
 
Na osnovu Programa rada za 2017. godinu i potprograma „Dani MO“ Vijeće je zaključilo sljedeće: 
 

- Dani MO obuhvaćat će akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi, te nastup „Morčića“ i „Malih Riječana“, 
dok će se za ekološku akciju (postavljanje baja) u suradnji s tajnikom MO provjeriti mogućnost 
realiziranja iste 

- kao prostor održavanja nastupa predlaže se sala „Ri Teatra“ na Kalvariji ili drugi adekvatan prostor 
- Zadužuju se tajnik MO i predsjednik VMO da u suradnji s Predsjednikom Pododbora za kulturu g. 

Pasarićem definiraju točne termine programa, a svakako tijekom listopada 2017, a kao datumi se 
predlažu 16. ili 17. listopada 2017. 

-  
AD 2) 
 

Urednik glasila „Pod Voltun“ Koraljko Pasarić informirao je Vijeće da razgovori oko donacija za „Ljeto 
u Starom gradu“ ipak nisu bili uspješni te da kao urednik glasila odustaje od spominjanja bilo kojeg 
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ugostiteljskog objekta u novom broju glasila (a koji su donaciju obećavali). Obzirom na protok vremena, 
Vijeće se suglasilo da se ipak ide s dvobrojem i to nakon što završe Dani MO. 

 
AD 3) 
 Pod točkom „razno“ vijećnici su iznijeli svoja zapažanja, prijedloge i primjedbe na administrativno, 
tehničko i stručno praćenje rada VMO od strane referenta za mjesnu samoupravu, te se g. Miletić obvezao 
da će iste dostaviti tajniku na e-mail nakon. 
 
Sjednica je zaključena u 19:00 sati  
  

 
 

Zapisničar:                                                                                     Predsjednik VMO: 
Predrag Miletić                                                                                 Juro Perković 
 
 
 
 
 


