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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA:  026-02/12-04/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  10.04.2012. 
                                    

ZAPISNIK 

SA 24. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 
 

24. sjednica VMO Školjić održana je 10.04.2012. 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 
• Ljubomir Kočka, član VMO 
• Sanja Lojpur, članica VMO  
• Deizi Štimac, članica VMO 
• Koraljko Pasarić, pododbor za kulturu 
• Robert Baus – tajnik MO 

 
Predsjednik VMO predložio je slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Priprema za Dan MO 
2. Sudjelovanje VMO u sportskim natjecanjima povodom dana Svetog Vida 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno. 
 
AD 1  

              . 
            Na početku predsjednik VMO je podsjetio da je program "I naš kvart" kojim se nastojalo 
putem posebnog glasila obratiti poslovnom sektoru na području MO radi efikasnijeg prikupljanja 
donacija do daljnjega otkazan zbog poslovnih poteškoća poduzeća koje je bilo iskazalo spremnost 
da u 50%-tnom dijelu sufinancira glasilo, a bez čije pomoći program ne može biti realiziran. 
             Kako je rekao zbog toga su do sada izostale očekivane donacije, a na koje je VMO 
računalo pri izradi programa te je upitna i realizacija Dana MO onako kako je planirana. 
             Takoñer, izuzev inicijalnog prvog kontakta, ne uspijeva se stupiti u daljnji kontakt s 
udrugom "Riječki val" koja je u programu MO bila predviñena kao nositelj okruglog stola oko 
objekta ex "Rade Končar". 
             Shodno navedenom i po kraćoj raspravi VMO je zaključilo: 

1. da se do sredine svibnja pokušaju iznaći donacije kojim bi se realizirao planirani program 
(1.400,00 kn uključivo poticajna sredstva) 

2. ukoliko se u tome ne uspije da se obilježavanje Dana MO premjesti za jesen (listopad) u 
reduciranom programu 

3. da se razmotri mogućnost putem Direkcije za mjesnu samoupravu kako bi se nerealizirana 
sredstva za objektivno upitan program "I Vaš kvart" djelomično ili u cijelosti na svrsishodan 
način upotrijebila u programu Dan MO  

AD 2 

Nakon kraće uvodne riječi tajnika i predsjednika VMO Vijeće je zaključilo da bi se MO Školjić 
na sportskim igrama mjesnih odbora koje se održavaju povodom Dana Svetog Vida ove godine 
svakako trebalo pojaviti i to po prvi put. 
Zaključeno je da se formira momčad za briškulu i trešetu za što je zadužen predsjednik VMO, 
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te za boćanje za što je na vlastitu inicijativu obvezu preuzeo Koraljko Pasarić. 
Takoñer je zaključeno da tajnik MO pokuša putem Boćarskog kluba "Brajda" dogovoriti termine 
i uvjete za nekoliko treninga buduće momčadi boćara MO. 

 
AD 3 
 

Tajnik MO izvjestio je Vijeće o dopisu Odjela gradske uprave za komunalni sustav kojim od svih 
MO traži prijedloge lokacija za ureñenje površina za kućne ljubimce (pse). 
Kako je ovo Vijeće, a na inicijativu vijećnika Ljubomira Kočke već u više navrata tražilo upravo 
takvu površinu, zaključeno je da se prema Odjelu uputi dopis kojim bi se još jednom ponovile 
potencijalne lokacije. 
 
Kako "razno" nije više bilo prijavljenih govornika, predsjednik VMO je u 19.00 zaključio sjednicu.  

. 
 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice  
 
 

Zapisničar 
      Robert Baus 

Predsjednik VMO:  
Juro Perković 

 

 

 

 

 


