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ZAPISNIK 
SA 18. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 

 
18. sjednica VMO Školjić održana je 26.10.2011. s početkom u 17 sati u prostorijama MO Školjić, 
Žrtava fašizma 2 
 
Sjednici su bili nazočni: 
Juro Perković, predsjednik VMO 
Elvira Dizdarević, zamjenica predsjednika VMO 
Deizi Štimac, članica VMO 
Ljubomir Kočka, član VMO 
Sanja Lojpur, članica VMO  
 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje prijedloga Programa rada VMO Školjić za 2012. godinu 
2. Razno 

 
 
AD 1 
 
Sukladno zaključku s prethodne sjednice i na osnovu drafta s prethodne sjednice, VMO Školjić 
usvojilo je prijedlog Programa rada VMO za 2012. godinu, za razmatranje stručnom Povjerenstvu 
za ocjenu programa. 
Program rada bez financijskog dijela i dijela koji se odnosi na program iz kulture sastavni je dio 
ovog zapisnika. 
 
AD 2 
 
Kako pod točkom razno nije bilo daljnje rasprave, predsjednik VMO je u 19.30 zaključio sjednicu. 
 
 
 

 

Zapisničar:                                                                              Predsjednik VMO: 
tajnik MO 
Robert Baus                                                                           Juro Perković 
 

 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice i Priloga – Prijedloga programa rada za 2012. godinu 
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IX. OBRAZAC ZA PRIJAVU  PROGRAMA 

 MJESNOG ODBORA   
ODJELU ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU  

 
                          
 
 

PREDLAGATELJ PROGRAMA 
VMO "ŠKOLJIĆ" 
 

NOSITELJ PROGRAMA 
 
PREDSJEDNIK VMO 

 

 
1. PROGRAM – Dani Mjesnog odbora 

 

 
VRIJEME ODRŽAVANJA/PERIOD 
 

 
 
 

 
Opis programa 
Dani Mjesnog odbora program je gdje se krajem svibnja i početkom lipnja organiziraju 
raznovrsne aktivnosti usmjerene prvenstveno grañanima mjesnog odbora, upoznavanju istih s 
radom MO. promidžbi MO-a, te promociji volonterskog rada u lokalnoj zajednici. Dan MO 2012. 
proveo bi se po deveti put za redom. 
Aktivnosti koje bi se provodile u okviru Dana MO 2012. 

- mjerenje tlaka i šećera u krvi 
- akcija čišćenja tavana, podruma i područja MO od glomaznog otpada 
- koncert zbora "Morčići" u parku "Lino" uz izradu "milenijske" fotografije djece s 

roditeljima, djedovima i bakama uz prigodni poklon djeci – balon s natpisom "ovo je moj 
kvart" 

-  akcija "Agora" – susret VMO s grañanima u parku gdje bi vijećnici odgovarali na pitanja 
grañana i putem kutije želja zaprimali primjedbe i prijedloge za unaprjeñenje 
svakodnevnog života u MO-u 

- otvoreni turnir u briškuli i trešeti gdje bi najbolji par iz Mo-a predstavljao MO Školjić na 
sportskim igrama mjesnih odbora povodom Dana Svetog Vida 

- suorganizacija malonogometnog turnira "2. Kup Delte" (zajedno s MO Luka i MO 
Centar-Sušak) uz nastup momčadi s područja MO 

- organizacija predavanja uz otvorenu raspravu "Rade Končar – zaboravljeno zdanje" uz 
suradnju s udrugom "Riječki val" gdje bi se u okviru sve izraženijih stavova o potrebi 
reindustrijalizacije kao neophodnog uvjeta razvoja grada razmijenila mišljenja i ideje 
vezane uz objekt "Rade Končara" u Vodovodnoj ulici, podsjetilo na prošlost, sagledalo 
sadašnje stanje i projiciralo moguće budućnosti 

- druženje s istaknutim volonterima u MO-u, podjela zahvalnica 



 
1.   Cilj programske aktivnosti  

Upoznavanje grañana s radom MO. promidžba MO-a, zadovoljavanje sportskih, kulturnih i 
društvenih potreba grañana, valorizacija prostornih i urbanističkih vrijednosti područja, te 
promocija volonterskog rada u lokalnoj zajednici. 

 
2. Očekivani broj korisnika (osobe koje će izvoditi program i osobe koje će 

pratiti program kao gosti) – ukupno 
Mjerenje tlaka i šećera – 3 predstavnice "Crvenog križa", 15 grañana 
Koncert zbora "Morčići", milenijska fotografija – 15 djece zbora, 1 voditelj, 1 fotograf, cca 80 
grañana (djeca + roditelji) 
"Agora" – 5 članova VMO, 3 člana pododbora, tajnik MO, cca 30 grañana 
Turnir u briškuli i trešeti – 20 igrača, 1 sudac, 1 zapisničar 
Turnir "2.Kup Delte" – 8 igrača, cca 40 gledatelja (grañani MO koji će bodriti svoju momčad) 
"Rade Končar" – zaboravljeno zdanje – 2 predavača, 1 moderator, cca 30 grañana u publici 
UKUPNO: oko 60 osoba koje izvode program,oko  200 gostiju 

 
3. Broj sudionika u pripremi programa – ukupno  
članovi VMO (5), članovi pododbora (3), tajnik MO (1), "Riječki val" (2) - 11 

 
4. Sudjelovanje : 

 
• volontera (brojčano), 6 
• ustanova, organizacija (naziv ustanove ... )  

Centar tehničke kulture, O.Š. "Nikola Tesla", udruga "Riječki val", foto klub "Rijeka", Crveni 
križ Rijeka 

• poslovnog sektora (naziv poduzeća, obrtnika...)  
Produkcija "Nema problema" d.o.o., foto "Kurti" 

 
Organizacija programa kao što je Dan MO zahtijeva brojne pripremne radnje kao i 
obavještavanje grañana o planiranim aktivnostima, te obavljanje niza drugih sitnijih 
poslova, a što bi obavljali volonteri. 
Volonteri bi takoñer bili sudac i zapisničar na turniru briškule i trešete. 
Centar tehničke kulture uključio bi se osiguranjem prostora i potrebne tehnike za 
predavanje "Rade Končar – zaboravljeno zdanje" 
O.Š. "Nikola Tesla" uključila bi se u informiranje grañana za akciju milenijske fotografije i 
"Agore". 
"Nema problema" d.o.o. obavljala bi produkcijske i tehničko-organizacijske poslove za 
koncert "Morčića" i ozvučenje prigodom "Agore" 
Foto klub "Rijeka" organizirao bi izradu "milenijske fotografije", a Foto Kurti omogućio 
razvijanje jedne veće fotografije za MO  
Udruga "Riječki val" u suradnji s MO vodila bi i moderirala predavanje i raspravu "Rade 
Končar – zaboravljeno zdanje" 
Crveni križ Rijeka proveo bi akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi  
 

5. Očekivane donacije, poticajne donacije i sponzorstva u realizaciji 
programskih aktivnosti 

800,00 kn donacija od lokalnih obrta, 400,00 kn poticajnih sredstava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RADNI PLAN PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 

 

AKTIVNOST 
OSOBA ODGOVORNA ZA 

PROVOðENJE AKTIVNOSTI 
 

VRIJEME U KOJEM 
ĆE BITI PROVEDNE 

AKTIVNOSTI 
radni sastanak sudionika u 
pripremi programa  

Juro Perković, predsjednik 
VMO 

travanj 2012. 

pribava dozvole za javno 
okupljanje i zauzeće javne 
površine 

Tajnik MO travanj 2012. 

izrada medija plana i poziva za 
grañane 

Elvira Dizdarević, zamjenica 
predsjednika VMO 

travanj 2012. 

slanje obavijesti novinarima, 
informacije na web-u, informiranje 
o održanim dogañajima na web-u 

tajnik MO travanj 2012. – lipanj 
2012.kontinuirano 
tijekom provoñenja 
aktivnosti 

obavještavanje grañana na terenu 
(plakati) 

Ljubomir Kočka, član VMO svibanj 2012. – 
kontinuirano tijekom 
provoñenja aktivnosti 

akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi Sanja Lojpur, članica VMO svibanj 2012. 

utvrñivanje lokacija za postavu 
baja za glomazni otpad i radni 
dogovor s predstavnicima 
"Čistoće" 

tajnik MO svibanj 2012. 

izvlačenje rasporeda parova za 
briškulu i trešetu 

Juro Perković, predsjednik 
VMO 

svibanj 2012. 

turnir u briškuli i trešeti Juro Perković, predsjednik 
VMO 

svibanj 2012. 

dobava razglasa, prijem djece iz 
"Morčića", koncert zbora, "Agora" 

Koraljko Pasarić – za koncert 
tajnik MO – prijem djece 
Juro Perković – "Agora" 

svibanj 2012. 

priprema djece i grañana za 
"milenijsku fotografiju", 
fotografiranje 

Deizi Štimac, članica VMO svibanj 2012. 

otvorena sjednica "Agora" Juro Perković, predsjednik 
VMO 

svibanj 2012. 

radni sastanak s članovima 
malonogometne momčadi Školjića 
– utvrñivanje članova momčadi i 
meñusobnih prava i obveza 

Juro Perković, predsjednik 
VMO 

svibanj 2012. 

praćenje momčadi na turniru 
"2.kup Delte" 

Juro Perković, predsjednik 
VMO 

lipanj 2012. 

radni dogovor s predstavnicima 
udruge "Riječki val" – koncepcija 
okruglog stola, način moderiranja, 
utvrñivanje imena neposredno 
pozvanih na okrugli stol 

Juro Perković, predsjednik 
VMO 
Koraljko Pasarić 
predstavnik "Riječkog vala" 

travanj 2012. 

pribava potrebnih suglasnosti za 
obilazak i fotografiranje objekta ex 
"Rade Končara" 

Tajnik MO travanj 2012. 

obilazak "Rade Končara", izrada 
fotografija 

Sanja Lojpur, članica VMO 
tajnik MO 

svibanj 2012. 

okrugli stol – predavanje. "Rade 
Končar – zaboravljeno zdanje" 

Juro Perković, predsjednik 
VMO 

svibanj 2012. 

završna svečanost – susret s 
volonterima i provoditeljima Dana 
MO 

Deizi Štimac, članica VMO lipanj 2012. 
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IX. OBRAZAC ZA PRIJAVU  PROGRAMA 

 MJESNOG ODBORA   
ODJELU ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU  

 
                          
 
 

PREDLAGATELJ PROGRAMA 
VMO "ŠKOLJIĆ" 
 

NOSITELJ PROGRAMA 
 
PREDSJEDNIK VMO 

 

 
1. PROGRAM –  I Vaš kvart 

 

 
VRIJEME ODRŽAVANJA/PERIOD 
 

 
veljača - ožujak 2012. 
 

 
Opis programa 
VMO Školjić poslovni sektor, a naročito male obrtnike, ugostitelje, trgovce i sl. na svom području 
smatra sastavnim dijelom "svoga" kvarta i kvartovskog života. Suradnja s poslovnim sektorom, 
meñutim, nije zadovoljavajuća a čemu vjerojatno doprinosi i neinformiranost o radu i rezultatima 
VMO u proteklom razdoblju. Kako su glasila "Pod voltun" prvenstveno namijenjena grañanima, 
programom "I vaš kvart" namjerava se u tiskanom obliku obratiti poslovnom sektoru. U toj bi se 
svojevrsnoj brošuri napravio kratak presjek dosadašnjeg rada VMO koristeći dijelom i materijale 
iz glasila "Pod voltun", dale neke informacije koje bi poslovnom sektoru mogle biti korisne, a 
odnose se na nadležnost MO, te naročito program rada sa zamolbom za doniranje i uključivanje 
u njegovu realizaciju, te informacija o specifičnom programu MO Školjić provedenom 2011. – 
zahvalnici "Prijatelj kvarta" namijenjenoj za poslovni sektor 
 
1. Cilj programske aktivnosti 
 
• upoznavanje poslovnog sektora s radom VMO i uspostava veće suradnje 
• izgradnja sustava dodatnog izvora financiranja izvan proračuna 
• promicanje sponzorstva i donatorstva za lokalnu zajednicu – društveno odgovornog 

poslovanja 
•  
2. Očekivani broj korisnika 

cca 80 ugostiteljskih objekata, trgovina, obrta 
. 

3. Broj sudionika u pripremi programa – 5 
 

• Uredništvo glasila "Pod voltun" - 3 
• tajnik MO 
• Predsjednik VMO 

 
4. Sudjelovanje : 
 

• volontera (brojčano), 3 
• ustanova, organizacija  

. nema posebnog sudjelovanja ustanova i organizacija 
• poslovnog sektora  
tiskara "Fintrade" 

5. Očekivane donacije, poticajne donacije i sponzorstva u realizaciji programskih 
aktivnosti 



            1.300,00 kn sponzorstva tiskare "Fintrade" 

 
 
 

RADNI PLAN PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 
 

AKTIVNOST 
OSOBA ODGOVORNA ZA 

PROVOðENJE AKTIVNOSTI 
 

VRIJEME U KOJEM 
ĆE BITI PROVEDNE 

AKTIVNOSTI 
dogovoriti dizajn biltena: veličina 
A4 ili A5; veličina, font i oblik slova; 
crno-bijeli ili u boji  

Elvira Dizdarević, zamjenica 
predsjednika VMO 
Glavni urednik 

veljača 2012. 

odabrati teme za brošuru "I vaš 
kvart" 

Elvira Dizdarević, zamjenica 
predsjednika VMO 
Glavni urednik 

veljača 2012. 

u skladu s temama pripremiti 
tekstove i slike 

Glavni urednik 
 

veljača 2012. 

objediniti teme i ispisati ih u 
predviñenom formatu (veličina, 
font, stupci, i sl.) 

Glavni urednik veljača 2012. 

usaglašavanje tema i njihovog 
obima u dogovorenom prostoru  

Glavni urednik ožujak 2012. 

slaganje teksta i slika - grafičko 
ureñenje 

Glavni urednik ožujak 2012. 

lektura Tajnik MO ožujak 2012. 

tisak brošure 
Tajnik MO" 
 

ožujak 2012. 

distribucija brošure 
Juro Perković, predsjednik 
VMO 
3 volontera 

kraj ožujka 2012. 

priprema i izrada odgovarajućeg 
broja zahvalnica "Prijatelj kvarta" 

tajnik MO travanj 2012. 

dodjela zahvalnica 
Juro Perković, predsjednik 
VMO 
 

travanj 2012. 
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IX. OBRAZAC ZA PRIJAVU  PROGRAMA 

 MJESNOG ODBORA   
ODJELU ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU  

 
                          
 
 

PREDLAGATELJ PROGRAMA 
VMO "ŠKOLJIĆ" 
 

NOSITELJ PROGRAMA 
 
PREDSJEDNIK VMO 

 

 
1. PROGRAM – Glasilo "Pod voltun" 

 

 
VRIJEME ODRŽAVANJA/PERIOD 
 

 
ožujak – studeni 2012. 
 

 
Opis programa 
Vijeće mjesnog Odbora Školjić  kroz svoje programske aktivnosti rješava niz problema i potreba 
grañana koji su značajni za život grañana na svom području i to u suradnji s odjelima gradske 
uprave, trgovačkim društvima, komunalnim poduzećima, policijom i dr. Takoñer, vijeće 
zadovoljava i odreñene interese i potrebe grañana kroz kulturno zabavne programe (Dani 
mjesnog odbora, Djeda Božićnjaka, priredbe ,Ljeto u Starom gradu). Te aktivnosti  mediji 
(novine, radio, TV) ne prate u onom obimu koliko bi to realno bilo potrebno.  Značajan dio 
grañana iz tog razloga nije dovoljno informiran o aktivnostima i radu Vijeća mjesnog odbora kao 
i o problemima i dogañanjima na području mjesnog odbora. 

- Izdavanjem biltena „Pod Voltun“ grañani će biti bolje informirani o radu i aktivnostima 
Vijeća Mjesnog odbora  kao i problemima i dogañajima na području mjesnog odbora što 
se smatra veoma značajnim. Bilten omogućuje grañanima da se upoznaju s pitanjima 
koje mogu inicirati putem MO, koje probleme, potrebe i ideje mogu pokretati prema 
mjesnom odboru. 

 
6. Cilj programske aktivnosti 
 

a. bolja informiranost grañana o radu i aktivnostima Mjesnog odbora.  
b. integracija zajednice. 

 
7. Očekivani broj korisnika 

Oko 800 obitelji. 
 
8. Broj sudionika u pripremi i provoñenju programa – oko 10 
 

- Predsjednik VMO Školjić 
- glavni urednik Koraljko Pasarić 
- članovi Vijeća i volonteri (distribucija glasila u poštanske sandučiće) 
- tajnik MO 

 
9. Sudjelovanje volontera, ustanova, organizacija i poslovnog sektora u realizaciji 

programa 
Volonterski rad:  

- pisanje tekstova 
- pribavljanje fotografija 
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- distribucija 
 

10. Očekivane novčane donacije i sponzorstva u realizaciji programskih 
aktivnosti 

 
Reprezentacija za prezentaciju biltena: hrana i piće. 
 

 
 
 

RADNI PLAN PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 
 

AKTIVNOST 
OSOBA ODGOVORNA ZA 

PROVOðENJE AKTIVNOSTI 
 

VRIJEME U KOJEM 
ĆE BITI PROVEDNE 

AKTIVNOSTI 
dogovoriti dizajn biltena: veličina 
A4 ili A5; veličina, font i oblik slova; 
crno-bijeli ili u boji  

Elvira Dizdarević, zamjenica 
predsjednika VMO 
Glavni urednik 

ožujak 2012. 

odabrati teme za izradu 11. broja  
biltena 

Elvira Dizdarević, zamjenica 
predsjednika VMO 
Glavni urednik 

ožujak 2012. 

u skladu s temama pripremiti 
tekstove i slike 

Glavni urednik 
 

ožujak 2012. 

objediniti teme i ispisati ih u 
predviñenom formatu biltena 
(veličina, font, stupci, i sl.) 

Glavni urednik ožujak 2012. 

usaglašavanje tema i njihovog 
obima u dogovorenom prostoru 
biltena   

Glavni urednik ožujak 2012. 

slaganje teksta i slika - grafičko 
ureñenje 

Glavni urednik početak travnja 2012. 

lektura volonterski rad sredina travnja 2012. 

dostava biltena Povjerenstvu za 
biltene 

tajnik VMO sredina travnja 2012. 

tisak 11. broja biltena i distribucija DES, volonteri krajem travnja 2012. 

odabrati teme za izradu 12. broja  
biltena 

Elvira Dizdarević, zamjenica 
predsjednika VMO 
Glavni urednik 

listopad 2012. 

objediniti teme i ispisati ih u 
predviñenom formatu biltena 
(veličina, font, stupci, i sl.) 

Glavni urednik 
 

listopad 2012. 

usaglašavanje tema i njihovog 
obima u dogovorenom prostoru 
biltena   

Glavni urednik listopad 2012. 

slaganje teksta i slika - grafičko 
ureñenje 

Glavni urednik početak studenog 2012. 

lektura volonterski rad sredina studenog 2012. 

dostava biltena Povjerenstvu za 
biltene 

Tajnik VMO sredina studenog 2012. 

tisak 12. broja biltena i distribucija DES, volonteri krajem studenog 2012. 

 
 
 
 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
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IX. OBRAZAC ZA PRIJAVU  PROGRAMA 

 MJESNOG ODBORA   
ODJELU ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU  

 
                          
 
 

PREDLAGATELJ PROGRAMA 
VMO "ŠKOLJIĆ" 
 

NOSITELJ PROGRAMA 
 
PREDSJEDNIK VMO 

 

 
1. PROGRAM – Božić na Školjiću 

 

 
VRIJEME ODRŽAVANJA/PERIOD 
 

 
prosinac 2012. 
 

 
Opis programa 
Mjesni odbor Školjić svake godine u prosincu želi svoje najmlañe žitelje razveseliti i uljepšati im 
predblagdanske dane. Mališanima predškolske dobi od 3 – 6 godina poklanja jednu predstavu 
primjerenu njihovoj dobi, veselu i simpatičnu koja uključuje i njih same u izvoñenje predstave.  
Cijela aktivnost odvijala bi se u prostoru Centra za tehničku kulturu jer prostoru mjesnog odbora 
nije moguće realizirati ovakav program.  
Naravno u goste će se pozvati najdraži dječji gost – Djed Božićnjak koji će djeci podijeliti 
bombone i imati poruku iznenañenja..  
U 2012. godini uvodimo i novinu gdje djeca pišu Božićnu i Novogodišnju čestitku gradu s 
jednostavnim naslovom "Svom gradu želim..." te tekstom i crtežima poručuju kakav bi grad 
željeli imati 
 
Takoñer, kraj godine je prigoda i da se VMO na prigodnom druženju zahvali poslovnim 
partnerima, suradnicima i naročito volonterima na suradnji u protekloj godini. 
 
 
11. Cilj programske aktivnosti 
 
• zajedničko druženje djece sa područja ovog mjesnog odbora i pojačavanje sretnog 

doživljaja blagdana ne samo u porodici, dječjem vrtiću, već i u zajednici u kojoj žive. 
• Integracija zajednice kroz sadržaje od općega interesa 
• Održavanje dobrih poslovnih odnosa i promicanje volonterstva u zajednici 
 
12. Očekivani broj korisnika 

50–ak djece predškolske dobi 3 – 6 godina i isto toliko roditelja 
Predstavnici poslovnih partnera MO-a, susjednih MO-a – cca 15 

. 
13. Broj sudionika u pripremi programa – oko 10 
 

• VMO Školjić 
• tajnik MO 
• 4 volontera 

 
14. Sudjelovanje : 
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• volontera (brojčano), 4 
• ustanova, organizacija  

           Centar tehničke kulture, Kazališna grupa "Kalvarija", Dječji vrtić "Kvarner"  
• poslovnog sektora  
nema sudjelovanja poslovnog sektora 

15. Očekivane donacije, poticajne donacije i sponzorstva u realizaciji programskih 
aktivnosti 

            2.300,00 kn donacija lokalnih obrta i poduzeća 
 
 
 

RADNI PLAN PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 
 

AKTIVNOST 
OSOBA ODGOVORNA ZA 

PROVOðENJE AKTIVNOSTI 
 

VRIJEME U KOJEM 
ĆE BITI PROVEDNE 

AKTIVNOSTI 

sklapanje ugovora s kazališnom 
grupom 

Juro Perković, predsjednik 
VMO 
tajnik MO 

početak studenog 

izraditi plakate poziva za prijavu 
djece – obavijest za roditelje 

tajnik MO Sanja Lojpur, članica 
VMO 
tajnik MO 

10. - 15.11. 

polijepiti plakate 
volonter, članovi Vijeća, tajnik 
MO 

10.- 20.11. 

zaprimanje  prijava djece tajnik MO 10.- 28.11. 

nabavka čestitki tajnik MO polovica studenog 

likovna igraonica "Svome gradu 
želim..." (1 u prostorijama vrtića i 1 
u prostorijama MO – za djecu koja 
ne idu u vrtić) 

Deizi Štimac, članica VMO 
odgajateljice DV "Kvarner" 
 

početak prosinca 

izrada foto kolaža od napravljenih 
čestitki 

Deizi Štimac, članica VMO 
odgajateljice DV "Kvarner" 
 

početak prosinca 

priprema izložbe foto kolaža u CTK 
Deizi Štimac, članica VMO 
odgajateljice DV "Kvarner" 
 

polovica prosinca  

priprema zajedničke novogodišnje 
čestitke na osnovu foto kolaža 
djece i upućivanje iste 
Gradonačelniku 

Juro Perković, predsjednik 
VMO 
odgajateljice iz vrtića 

polovica prosinca 

nabaviti bombone za priredbu tajnik MO dan prije priredbe 

priprema prostora u CTK za 
priredbu 

Sanja Lojpur, članica VMO 
tajnik MO  

na dan priredbe  

priredba  
Sanja Lojpur, članica VMO 
tajnik MO  

dan priredbe 

Izrada i slanje pozivnica za 
predblagdanski susret 

Predsjednik VMO, 
Tajnik MO 

polovica prosinca 

Nabavka za domijenak 
Predsjednik VMO, 
Tajnik MO 

polovica prosinca 

Predblagdanski susret  
Predsjednik VMO 
 

druga polovica prosinca 
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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR   ŠKOLJIĆ                                       
Vijeće mjesnog odbora 
 
KLASA: 026-05/11-01/ 
URBROJ: 2170/01-09-10-11- 
Rijeka, 26.listopada 2011. 
 
 
 

 
OBRAZAC ZA PRIJAVU  PROGRAMA MJESNIH ODBORA  

PODRUČJE  SPORTSKO- REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI GRAðANA 
MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA RIJEKE  

 
 
 

PREDLAGATELJ PROGRAMA  
 
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ 

NOSITELJ PROGRAMA 
 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

VRIJEME ODRŽAVANJA / PERIOD 
lipanj – listopad 2012. 
 

 
 

OPIS  PROGRAMA 
 
 
Gradnjom sportskog igrališta na Delti stvoreni su uvjeti za rekreativno bavljenje sportom 
grañana MO kao i oživljavanje i iniciranje rada amaterskih sportskih udruga, klubova i grupa 
grañana. S tim ciljem 2012. godine VMO Školjić želi putem suorganizacije malonogometnog 
turnira "2. Kup Delte"  (u suradnji s VMO Luka i VMO Centar-Sušak), te košarkaškog turnira "3 
na 3"  (u suradnji košarkaškim klubom "Riječanka" i "Flumen Sancti viti") dodatno potaknuti ove 
aktivnosti. Kod nogometnog turnira riječ je o natjecanju u malom nogometu izmeñu momčadi 
mjesnih odbora, a kod košarkaškog turnira riječ je takoñer o "kvartovskom" natjecanju, ovog 
puta djece i mladih od  10 do 17 godina. 
Nadalje, u okviru Dana MO Školjić organiziralo bi se izlučno takmičenje parova u briškuli i trešeti 
gdje bi najbolji par predstavljao Mjesni odbor Školjić na sportskim igrama povodom Dana Svetog 
Vida 
 
 
 

 
1. Cilj programske aktivnosti  

- promicanje organiziranih sportskih aktivnosti na području MO 
- unaprjeñenje zdravlja djece i mladih 
- integracija zajednice, uključivanje i upoznavanje grañana s radom 

MO 
- zabava i druženje 

 
6. Očekivani broj korisnika (osobe koje će izvoditi program i osobe koje će 

pratiti program kao gosti) – ukupno 
- 8 igrača s područja MO (mali nogomet) 

- 6 igrača s područja Mo (košarka) 
- cca 40 grañana koji bi neposredno bodrilo svoje momčadi 
Takoñer, kako se radi o suorganizaciji dvije sportske manifestacije, broj igrača i gledatelja 
iz drugih MO u ovom trenutku nije moguće točnije procijeniti (ovisno o broju prijavljenih 
ekipa i sl.) 

 
7. Broj sudionika u pripremi programa – ukupno 9 
5 članova VMO 
Tajnik MO 
3 volontera 
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8. Sudjelovanje : 
 

• volontera (brojčano), 3 
• ustanova, organizacija (naziv ustanove ... ) – KK "Riječanka", KK 

"Flumen Sancti Viti" 
• poslovnog sektora (naziv poduzeća, obrtnika...) – očekujemo odreñena 

sponzorstva od lokalnih obrtnika s područja MO namijenjena kvartovskim 
momčadima i to kroz osiguranje osvježenja 

 
9. Očekivane donacije, poticajne donacije i sponzorstva u realizaciji 

programskih aktivnosti 
cca 700,00 kn donacija i i 300 kn poticajnih donacija 
 

 
 

 
RADNI PLAN PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI 

 

 
AKTIVNOST 

 
OSOBA ODGOVORNA ZA 

PROVOðENJE AKTIVNOSTI 
 

 
VRIJEME U KOJEM 
ĆE BITI PROVEDNE 

AKTIVNOSTI 
radni dogovor sa suorganizatorima 
turnira "2. Kup Delte" 

Predsjednik VMO svibanj 2012. 
 
 

osiguranje razglasa i upravljanja 
razglasom pri turniru "".Kup Delte" 

tajnik MO svibanj 2012. 
 
 

osiguranje glavne nagrade za 
pobjednika u turniru "2.Kup Delte" 

Predsjednik VMO lipanj 2012. 
 
 

poziv grañanima za sudjelovanje 
na turniru u briškuli i trešeti 
 
 

Predsjednik VMO 
1 član VMO 

travanj 2012. 

prikupljanje podataka i izvlačenje 
parova 
 

Tajnik MO 
volonter 

svibanj 2012. 

 
nabavka špilova karata, medalja i 
izrada priznanja 
 

tajnik MO svibanj 2012. 

radni dogovor sa sucem i 
zapisničarom, utvrñivanje pravila 
 
 

Predsjednik VMO 
Tajnik MO 

svibanj 2012. 

 
održavanje turnira 
 

Predsjednik VMO 
tajnik MO 
3 volontera 

svibanj 2012. 

 
dodjela nagrada i priznanja  
 

Predsjednik VMO svibanj 2012. 

 
završno druženje 
 

Predsjednik VMO svibanj 2012. 

radni dogovor s pobjedničkim 
parom oko nastupa na sportskim 
igrama mjesnih odbora povodom 
Dana Svetog Vida 
 
 

Predsjednik VMO 
Tajnik MO 

lipanj 2012. 

radni dogovor s predstavnicima KK 
"Riječanka" i "Flumen Sancti Viti" 
oko košarkaškog turnira 

Predsjednik VMO 
Tajnik MO 

rujan2012. 
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nabavka priznanja za učesnike 
košarkaškog turnira 

Tajnik MO 
predstavnici klubova 

listopad 2012. 

Dodjela priznanja i završna 
svečanost 
 
 

Predsjednik VMO 
Predstavnici klubova 

listopad 2012 

Završni izvještaj Tajnik MO studeni 2012. 
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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR   ŠKOLJIĆ                                       
Vijeće mjesnog odbora 
 
KLASA: 026-05/11-01/3 
URBROJ: 2170/01-09-10-11-7 
Rijeka, 26.listopada 2011. 
 
  
            GRAD RIJEKA 
  

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 
         
     
                 Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
                                                                             Direkcija za mjesnu samoupravu 
                         
  
 
 
PREDMET: Prijedlog programa rada VMO Školjić 
                     iz područja zdravstva za 2012. godinu 
 
 
 
 VMO Školjić predlaže da u okviru godišnjeg programa rada MO za 2012. godinu Odjel 
gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb osigura sredstva za tri akcije mjerenja  tlaka i 
šećera u krvi, koje bi se izvodile putem aktivista gradske organizacije Crvenog križa u prostorijama 
MO i to: 
 

- 1 akcija u veljači 2012. 
- 1 akcija u svibnju 2012. 
- 1 akcija u listopadu 2012.  

 
Pozive grañanima, obavijesti, kao i osvježenje aktivisticama osigurava MO. 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
 
      Predsjednik VMO 
                                                                         Juro Perković                    

 
 
 
 
 
 
 
 


