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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR ŠKOLJI Ć 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-04/14 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  31.12.2009. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
SA 50. SJEDNICE VMO ŠKOLJI Ć 

 
Svečana 50. sjednica VMO Školjić održana je 17.12.2009. (četvrtak) s početkom u 18 sati u 

prostorijama MO Školjić, Žrtava fašizma 2/II. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Predrag Miletić, predsjednik VMO 
• Marija Kos, zamjenica predsjednika VMO  
• Ljubomir Kočka, član VMO 
• Elvira Dizdarević, članica VMO  
• Juro Perković, član VMO 
• Vesna Širola, tajnica VMO. 

 
Ostali nazočni: 
• 30-ak uzvanika – volontera, bivših i sadašnjih suradnika. 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• - 

 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Pozdravni govor Predsjednika VMO Školjić 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća MO Školjić, g. Predrag Miletić, pozdravio sve nazočne 
vijećnike, volontere, bivše i sadašnje suradnike te istaknuo da će ova Svečana sjednica biti 
odreñena rekapitulacija aktivnosti protekle godine. 
 
Prema riječima g. Miletića i ova godina bila je po kulturnim aktivnostima Vijeća bogata kao i ostale. 
Grañanima MO Školjić, pa i cijelog Starog grada, već su prepoznatiljive aktivnosti u organizaciji 
mjesnog odbora kao što su:  
• Dani mjesnog odbora Školjić (prvi tjedan u svibnju),  
• Ljeto u Starom gradu (četiri četvrtka u kolovozu),  
• Doček Djeda Božićnjaka, predstava i podjela poklona za djecu predškolskog uzrasta s 

područja MO Školjić 
• izdavanje 2 broja glasila MO «Pod voltun». 
 
Posebno se zahvalio stalnim suradnicima u realizaciji kulturnih programa i to: 
• učenicima i djelatnicima O.Š. «Nikola Tesla» 
• Dječjim zborovima «Morčići» i «Mali Rječani» i njihovoj voditeljici prof. Egle Trošelj 
• Kazališnoj skupini Viktora Cara Emina te 
• Voditeljici i članovima Kino video klubu «Liburnija». 
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Uz kulturne aktivnosti Vijeće je radilo na očuvanju i poboljšanju uvjeta života svojih grañana. Iz 
sredstava komunalne naknade prikupljene na području MO Školjić obnovljeni su: 
• nogostup na Titovom trgu (od dućana Smiljana do SKF-a),  
• istočni nogostup u Ulici Ivana Grohovca,  
• nogostup u Ulici Školjić od od kbr 5A do 7 (realizacija do kraja godine). 
 
Skoro svaki mjesec u suradnji s Gradskim aktivom Crvenog križa, u prostorijama mjesnog odbora 
organizira se akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi. Akcije su veoma dobro posjećene. 
 
Uz suradnju s mjesnim odborima Luka i Centar-Sušak, Odjelom gradske uprave za sport i Lukom 
Rijeka  pokušava se realizirati lokacija za sportsko igralište za djecu i mlade s ovog područja. 
 
G. Miletić je u svoje te u ime vijećnika MO Školjić još jednom pozdravio sve goste sa željom da se i 
slijedeće godine družimo i radimo. Podsjetio je pristune da će Vijeće u ovom sazivu raditi samo do 
svibnja slijedeće godine, a onda nakon izbora, vijeću u novom sazivu želi puno uspjeha u 
budućem radu. 

 
 
 
Svečana sjednica je završila u 21:00 sat.  
 
 Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Vesna Širola 

Predsjednik VMO:  
Predrag Miletić 

 
 
 
        


