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IZVJEŠĆE
O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE
1. Aktivnosti Vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa,
prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti, financijski plan)
Vijeće je tijekom 2014. godine provodilo slijedeće aktivnosti:
Utvrdilo je probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog
poziva građanima za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja
područja mjesnog odbora putem pojedinačnih zahtjeva građana i procjenom članova
Vijeća.
Utvrdilo je prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti
rješavanja problema za građane s područja mjesnog odbora.
Utvrdilo je ostale potrebe i interese građana putem pojedinačnih zahtjeva građana,
ovlaštenih osoba stambenih objekata i procjenom članova Vijeća i dijelom ih uvažilo i
uneslo u prijedloge programa aktivnosti – rada Vijeća mjesnog odbora.
Usvojilo je Pravila MO, Pravilnik Vijeća MO i Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih
osoba za doprinos u razvoju MO.
Izradilo je program rada Vijeća.
Izradilo je financijski plan i rebalans financijskog plana Vijeća.
2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci
Vijeće je održalo 8 sjednica s ukupno 33 točke dnevnog reda.
3. Pokrenute inicijative vijeća
Vijeće je iniciralo:
uređenje prostora kod pekare ''Vojak'' (Ulica Prilaz Vladimira Gortana k. br. 6),
uređenje prostora iza zgrade (Ulica Slavka Krautzeka 84B),
izmjenu smjera prometovanja Marohnićevom ulicom.
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4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i
poboljšanju kvalitete stanovanja
Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području mjesnog odbora
putem povremenih analiza prijava referenta za mjesnu samoupravu o stanju komunalnog reda
i oštećenja objekata komunalne infrastrukture i stanja rješavanja po istima.
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi
Vijeće je 24. rujna u sklopu obilježavanja Dana MO u suradnji s Gradskim društvom Crvenog
križa Rijeka organiziralo besplatno mjerenje tlaka i šećera. Pozivu su se odazvalo 3 građana.
6. Ostvarene programske aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja
Vijeće je u razdoblju od travnja do lipnja provelo akciju ''Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i
prozor'' u koju se uključilo 14 domaćinstava.
Na završnoj svečanosti 23. lipnja podijeljena su priznanja, zahvalnice i poklon bonovi.
Priznanja Turističke zajednice grada Rijeke dobile su Jasna Dragičević i Mirjana Sišul u
kategoriji ''Uređenje okućnica višestambenih zgrada''.
Za realizaciju je utrošeno:
Odjel gradske uprave za poduzetništvo: 800,00 kn
poklon bonovi: 800,00 kn
Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 665,30 kn
poklon bonovi: 530,00 kn
reprezentacija: 135,30 kn
UKUPNO: 1.465,30 kn
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture
Vijeće je u području kulture organiziralo slijedeće aktivnosti:
Dan žena (5. ožujka) – nastup klapa ''Vongola'' i ''Sinjal'' kojima su se pridružili Ivor
Lakić (klavir) i Matej Miljanić (violina).
Dan MO (25. rujna) – nastup Riječkog komornog zbora ''Val''.
Obje aktivnosti provedene su u suradnji sa Osnovnom školom ''Vladimir Gortan''.
U navedenim programskim aktivnostima učestvovalo je 112 korisnika programa.
8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta
Vijeće je u sklopu obilježavanja Dana MO, u suradnji sa Udrugom ''Klub navijača Orijenta'' i
poduzećem ''Šegota'' organiziralo malonogometni turnir uz nastup 4 ekipa.
U navedenom programu učestvovala su 74 korisnika programa.
9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci
Vijeće je iz područja brige o djeci organiziralo 4. prosinca doček Svetog Nikole i podjelu slatkih
poklona. Aktivnost je provedena u suradnji s Osnovnom školom ''Vladimir Gortan'' (prostor i
program) i Svetištem Majke Božje Trsatske.
Podijeljeno je 50 slatkih poklona.
Programska aktivnost obuhvatila je 170 korisnika.
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10. Ostvarene programske aktivnosti obuhvaćena programima samouprave
A) Dan žena – 5. ožujka
Aktivnost: radionica i koncert.
Broj korisnika: 74.
Suradnja: Boris Oštarić, Osnovna škola ''Vladimir Gortan'', klape ''Vongola'' i ''Sinjal'',
Ivor Lakić i Matej Miljanić.
Za realizaciju je utrošeno:
Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 5.098,68 kn
autorski ugovor o umjetničkom djelu (Zdenka Žibert): 1.000,00 kn
ugovor o djelu (Boris Oštarić): 1.197,92 kn
reprezentacija: 839,51 kn
materijal za radionicu: 1.491,25 kn
cvijeće izvođačima: 360,00 kn
naknade ZAMP-u: 210,00 kn
B) Dan Mjesnog odbora Vojak – 24. i 25. rujna
Aktivnosti: zdravstvena akcija (mjerenje tlaka i šećera u krvi), koncert i
malonogometni turnir.
Broj korisnika: 122.
Suradnja: Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Osnovna škola ''Vladimir Gortan'',
Udruga ''Klub navijača Orijenta'' i poduzeće ''Šegota''.
Za realizaciju je utrošeno:
Odjel gradske uprave za sport i tehnički kulturu: 257,50 kn
pehar pobjedničkoj ekipi: 257,50 kn
Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 4.329,73 kn
naknada udruzi za nastup (RKZ ''Val''): 2.000,00 kn
reprezentacija: 1.969,73 kn
cvijeće za spomen obilježje: 150,00 kn
naknade ZAMP-u: 210,00 kn
UKUPNO: 4.587,23 kn
C) Doček Sv. Nikole i podjela poklona – 4. prosinca
Aktivnosti: predstava i podjela poklona.
Broj korisnika: 170.
Suradnja: Osnovna škola ''Vladimir Gortan''.
Za realizaciju je utrošeno:
Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 1.797,56 kn
reprezentacija (slatki pokloni): 1.797,56 kn
D) Bilten MO
Vijeće nije planiralo izdavanje biltena.
Bankarske usluge za provođenje transakcija na žiro-računu MO iznose: 426,00 kn
Ukupni troškovi reprezentacije Vijeća Mjesnog odbora: 1.268,26 kn
reprezentacija: 1.268,26 kn
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11. Prihodi i rashodi Vijeća
Vijeću su za programske aktivnosti u 2014. godini u Proračunu Grada Rijeke bila osigurana
sredstva kako slijedi:
PRIHODI:
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (programi)
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće)
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo
4. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
UKUPNO:
RASHODI
1.
2.
3.
4.

Odjel za gradsku samoupravu i upravu (programi)
Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće)
Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
UKUPNO:

13.400,00 kn
1.500,00 kn
800,00 kn
1.200,00 kn
16.900,00 kn

12.317,27 kn
1.268,26 kn
800,00 kn
257,50 kn
14.643,03 kn

Predsjednica Vijeća MO
Elena Šegota-Paladin
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