
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/13-04/8 
URBROJ:  2170-01-09-10-13-2 

 
Rijeka,  29.06.2013. 
                                    

ZAPISNIK 

S 42. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 
 

42. sjednica VMO Školjić održana je 29.06.2013. 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 
• Predrag Miletić, član VMO 
• Koraljko Pasarić – predsjednik Pododbora za kulturu 
• Robert Baus, tajnik MO  
 

Predsjednik VMO predložio je slijedeći 
 

 

DNEVNI RED 
 

1. Sportske igre MO i malonogometni turnir "Kup Delte" - informacija 
2. Priprema za realizaciju programa "Ljeto u Starom gradu" 
3. Razno 

 
 

 
AD 1) 
Tajnik MO prezentirao je Vijeću osnovne podatke o netom održanom turniru "4. Kup Delte". 
Kako je naglasio,ovim malonogometnim turnirom VMO sudjeluje 3. put za redom u gradskom 
programu obilježavanja Dana zaštitnika grada, Sv. Vida. Suorganizatori turnira su susjedni 
mjesni odbori Centar - Sušak i Luka, a potporu je dao i Odjel za gradsku samoupravu i 
upravu.  
Dok prethodne godine MO Školjić nije imao formiranu momčad, ove godine imao je dovoljan 
broj igrača za dvije momčadi. 
Tijekom tri dana (od 07. do 09. lipnja) na sportskom igralištu "Delta" snage je odmjerilo 11 
malonogometnih momčadi mjesnih odbora te momčad Grada Rijeke. U planu je bila i 
revijalna utakmica izmeñu Ženske nogometne ekipe Jack Pot  i ekipe Grada, ali su članice 
ŽNK Jack Pot u posljednji čas otkazale nastup, radi klupskih obaveza. 
Momčad Školjića imala je uspješan nastup a njihov igrač Bruno Majstorović s 11 golova bio 
je najbolji strijelac turnira. 
Za organizaciju turnira od strane MO utrošeno je 2.178,31 kn sredstava odbrenih od strane 
OGU za sport I tehničku kulturu. 



Takoñer, VMO se zahvalilo igračima koji su predstavljali MO na ovogodišnjim sportskim 
igrama mjesnih odbora (briškula I trešeta I boće). Iako nisu postigli zapaženiji rezultat, 
obzirom da je cilj igara prvenstveno zabava I druženje, VMO je iskazalo zadovoljstvo što je 
Školjić imao svoje predstavnike. 

 
AD 2) 
 
             Tajnik, predsjednik i g. Koraljko Pasarić izvjiestili su VMO kako započinju pripreme 
za ovogodišnje "Ljeto u Starom gradu". Prema predviñenom programu,  manifestacija bi 
započela 08.kolovoza  nastupom klape "Nevera". Potom se nastavlja 16. kolovoza 
projekcijom odabranih filmova s meñunarodnog festivala KRAF, 23.kolovoza planiran je 
tradicionalan dječji dan s nastupom "Morčića" I "Malih Riječana" uz prigodnu likovnu 
radionicu, a zaključuje se večeri vječnih filmskih melodija u izvoñenju "Pešekana", 
28.kolovoza 2013. 
             Za organizaciju se predviña utrošiti 16.000,00 kn odobrenih od strane OGU za 
kulturu (usluge predprodukcije i predukcije) te oko 2.000,00 kn od Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu (reprezentacija, likovni pribor, nagrade, naknada ZAMP-u). 
            Obzirom na dosadašnja iskustva VMO je ocijenilo da ne očekuje znatnije poteškoće u 
realizaciji programa i njegovoj posjećenosti, te je ovlastilo tajnika MO i g. Pasarića da u 
sklopu svojih ovlasti dalje rade na neposrednoj provedbi programa. 
 
           
 
AD3)  
               
     Kako pod točkom razno nije bilo daljnjih prijedloga i rasprave, predsjednik VMO je u 18.30 
zaključio sjednicu. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od 2 (dvije) stranice 
 
 
Zapisničar:                                                                                          Predsjednik VMO: 
Robert Baus                                                                                       Juro Perković 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

         
                                                  
 
 
 

 
 

 
 


