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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                  GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA: 026-02/15-04/9 
URBROJ: 2170-01-09-10-15-2 
Rijeka, 29.09.2015. 
 
 
 

 
Z A P I S N I K  

11. sjednice VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ 
održane 

29. rujna 2015. 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 25.09.2015. uz predloženi 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dan MO – priprema programa 
2. Razno 

 

Na sjednici su bili prisutni svi članovi VMO, te g. Koraljko Pasarić – predsjednik 
pododbora za kulturu i urednik glasila „Pod Voltun“.  

 
Nakon što je utvrđen kvorum dnevni red je prihvaćen  
 
 
AD 1) 
 
 
Tajnik MO podsjetio je Vijeće na programsku aktivnost „Dan Mjesnog odbora“ 

planiranu u okviru Programa rada za 2015. godinu te su vijećnici još jednom razmotrili 
predmetni materijal – plan aktivnosti i financijski plan. 

Po raspravi koja je uslijedila, usvojeni su slijedeći zaključci: 
a) VMO prihvaća provođenje programa „Dan MO“ usvojen u listopadu 2014. u 

predloženom tekstu i u okviru financijskog plana 
b) Dan MO će obuhvaćati slijedeće aktivnosti – postavljanje 5 baja za glomazni 

otpad u cilju omogućavanja građanima da očiste tavane, podrume, stanove i 
portune i tako smanje požarnu opasnost; koncert „Morčića“ i „Malih Riječana“ 
pod nazivom „Školjiću i Rijeci s ljubavlju“ uz izložbu dječjih radova s“Ljeta u 
Starom gradu“ i starih fotografija Školjića i Starog grada, mjerenje tlaka i 
šećera u krvi 

c) Ovlašćuju se predsjednik i tajnik MO da u suradnji s g. Koraljkom Pasarićem 
izvrše sve organizacijske i administrativne poslove za provedbu programa, 
kao i da utvrde termin održavanja programa 

d) Po realizaciji programa obvezuje se tajnik MO da Vijeću prezentira izvješće 
 

AD 2) 
 
Kako pod točkom „razno“ nije bilo dodatnih zaključaka, predsjednik VMO je u 

18:30 zaključio sjednicu.  
 
Zapisničar:                                                                                Predsjednik VMO: 
Robert Baus, tajnik MO                                                            Juro Perković        


