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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/10-04/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  18.11.2010. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 

SA 7. SJEDNICE VMO ŠKOLJIĆ 
 

7. sjednica VMO Školjić održana je 18.11.2010. 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 – urednik biltena „Pod voltun“ 

 
Sjednicu je otvorena minutom šutnje za poginule branitelje i civile Vukovara, te je potom 
predsjednik VMO predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 

 

1. Informacija o 7. broju biltena „Pod voltun“ (izvjestitelj: Koraljko Pasarić) 
2. Priprema 8. broja biltena „Pod voltun“ (izvjestitelj: Koraljko Pasarić)  
3. Podjela poklona djeci s područja MO povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih 

blagdana 
4. Razno 

 
 

. Sjednica je otvorena minutom Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno. 
 
AD 1 i AD2 
 

Urednik biltena „Pod voltun“ Koraljko Pasarić izvjestio je vijeće kako je 7. broj biltena „Pod voltun“ 
otiskan te je dogovorena distribucija istog za 20.11. i 21.11. po poštanskim sandučićima. 
Distribuciju su na sebe preuzeli: Koraljko Pasarić i Deizi Štimac za područje Starog grada i Žrtava 
fašizma-Školjić-Fiumara, te Juro Perković i Ljubomir Kočka za Grohovčevu i Vodovodnu. 
Koraljko Pasarić je takoñer izvjestio vijećnike da su tekstovi za 8. broj biltena takoñer u završnoj 
fazi, a tisak i distribucija očekuje se u drugoj polovici prosinca 2010. 
Vijeće je takoñer utvrdilo uredništvo biltena za narednu godinu prema slijedećem: 

- Koraljko Pasarić – glavni urednik 
- Juro Perković – član uredništva 
- Elvira Dizdarević – članica uredništva 
- Predrag Miletić – član uredništva         
 

AD 3 Povodom obilježavanja Djeda Božićnjaka za 2010., VMO je utvrdilo slijedeće: 
- program je namijenjen za djecu od 2 do 7 godina starosti (predškolce) 
- za poklon pakete planira se 5.300,00 kn 
- uz podjelu poklon paketa program će se sastojati i od prigodnog igrokaza kazališne grupe 

„Viktora Cara Emina“ za što je osigurano 1.000,00 kn 
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- daljnjih 300,00 kn namijenjeno je za okrijepu volontera i suradnika u programu 
- za program se mogu prijaviti djeca s prebivalištem na području MO, a što će se dokazivati 

potrebnom dokumentacijom (uvjerenje o prebivalištu, rodni list) 
- prijave će biti od 22.studenog do 06.prosinca, a obavijesti o prijavama i uvjetima bit će u 

biltenima i izvješeni na 6 do 7 lokacija u mjesnom odboru 
- mjesto održavanja utvrdit će se naknadno (prostorije MO, škola ili Centar tehničke kultutre), 

ovisno o broju prijavljene djece 
- zadužuje se tajnik MO da provede postupak zaprimanja prijava, narudžbi igračaka i druge 

tehničke detalje  
 

AD 4 Kako pod točkom razno nije bilo dodatne rasprave, sjednica je zaključena u 18.30 sati 

 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar 
      Robert Baus 

Predsjednik VMO:  
Juro Perković 

 


