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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
            GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ŠKOLJIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
KLASA: 026-05/14-01/3  
URBROJ: 2170/01-09-10-16-10  
Rijeka, 28.01.2016.  
                                    

GRAD RIJEKA 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
Direkcija za mjesnu samoupravu 
Tripimirova 2/IV,  
51000 Rijeka 

  
 
 

I Z V J E Š Ć E 
O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE 
 
 
1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 

prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 

Vijeće je tijekom 2015. godine provodilo slijedeće aktivnosti: 

 utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva 
građana za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja 
mjesnog odbora, pojedinačnim zahtjevima građana i procjenom članova vijeća 

 utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti 
rješavanja problema za građane  s područja mjesnog odbora 

 utvrdilo ostale potrebe i interese građana putem održanih sastanaka s ovlaštenim osobama 
vlasnika stanara, pojedinačnim zahtjevima građana i procjenom članova vijeća,  

 izradilo program rada  vijeća mjesnog odbora 

 izradilo financijski plan i rebalans financijskog plana 
 
 
2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci  

             Tijekom 2015. godine održano je 12 sjednica sa ukupno 31 točke dnevnog reda.  
             Radi rješavanja prometnih, sigurnosnih i komunalnih problema, te s  ciljem prikupljanja 
mišljenja građana radi poboljšanja životnog okruženja građana s područja mjesnog odbora, kao i 
radi provedbe programa VMO održani su slijedeći sastanci: 

 
1. Sastanak je s ravnateljicom OŠ "Nikola Tesla" i inicijativom grupe građana za uređenje 

Klobučarićevog trga u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva s ciljem 
utvrđivanja modaliteta uključivanja MO u projekt 

2. Sastanak predsjednika VMO s predstavnicima OŠ "Nikola Tesla" i Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav, Odjela gradske uprave za urbenizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem, te predstavnicima Inicijativne grupe građana za uređenje 
Klobučarićevog trga u sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva, a radi analize 
učinjenog po projektu te sudjelovanja javnosti (škole i MO-a) u organizaciji budućeg 
gradilišta stambeno-poslovne zgrade ispred škole 

3. Sastanak sa suorganizatorima malonogometnog turnira "4. Kup Delte" iz MO Luka i MO 
Centar-Sušak radi utvrđivanja aktivnosti i dinamike organizacije turnira  
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3. 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, 
obavljajući povremene analize dostavljenih prijava referenata za mjesnu samoupravu o 
stanju komunalnog reda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture i stanja rješavanja 
po istima. 

 Vijeće je i putem ovlaštenih predstavnika stanara ustrojilo dostavu podataka o stanju 
komunalnog nereda i oštećenja komunalnih objekata. 

 
 
4. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

 održana je jedna akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi s 16 prisutnih građana u okviru Dana 
Mjesnog odbora 

 
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja 

             U 2015. godini nije bilo aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja. 
 
6. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 

           U području kulture Vijeće MO je na Pavlinskom trgu tijekom kolovoza organiziralo 
tradicionalnu manifestaciju "Ljeto u Starom gradu".  
          Prve večeri (07.08.) na repertoaru je bila tradicionalna revija nagrađenih filmova s 
prošlogodišnjeg međunarodnog festivala "KRAF".  
          Druge večeri (14.08.) manifestacije "Ljeto u Starom gradu" nastupio je  duo "Alba & Leo" sa 
jazz, pop i etno repertoarom". 
             Treće večeri,(19.08.) nastupila je skupina Linivgstone sa soul, blues i rock repertoarom  
             Posljednje večeri (28.08.) bio je već tradicionalan "Dječji dan" s nastupom zborova 
"Morčići" i "Mali Riječani" i nagradnom likovnom radionicom  za predškolce i osnovnoškolce pod 
nazivom "Volim Stari grad i Školjić" s 40-tak neposredno uključene djece. 
            Svi ovi programi prethodno su kvalitetno medijski najavljeni i jednako tako kvalitetno 
medijski popraćeni od strane uredništva portala "Moja Rijeka". 
             Također je nastavljena vrlo dobra suradnja s Odjelom za gradsku samoupravu i upravu 
(dovoz i odvoz elemenata bine) i Odjelom gradske uprave za komunalni sustav (suglasnosti za 
ulazak vozilima u pješačku zonu, osiguranje električne energije) 
     Procijenjeno praćenje sve četiri manifestacije je oko 800 ljudi.    
Za realizaciju je utrošeno: 
 

Odjel gradske uprave za kulturu – 7.000,00 kn 
- usluga produkcije "Nema problema" d.o.o. – 7.000,00 kn 

 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu – 5.921,41 kn 
- ZAMP – 1.068,75 kn 
- reprezentacija i materijal za likovnu radionicu, nagrade učesnicima – 1.252,66 kn 
- usluga predprodukcije "Nema problema" d.o.o. – 3.650,00 kn  
 
UKUPNO: 12.921,41 kn 
 
 

7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 

             U 2015. godini iz područja sporta Vijeće je organiziralo malonogometni turnir "5. KUP 
Delte" – Turnir je održan na igralištu Delta 29., 30. i 31. svibnja 2015. godine. Odazvalo se 15 
ekipa, 14 ekipa mjesnih odbora i ekipa Grada, a organiziran je u suradnji sa MO Luka, MO Centar-
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Sušak i Direkcijom za mjesnu samoupravu. Turnir je dio programa kojim se obilježava Dan Sv. 
Vida, zaštitnika grada.  

U organizaciji su sudjelovali i/ili pomogli: 

 SDP Rijeka 

 Ugor d.o.o. 

 GD Crveni križ Rijeka 
 

Za realizaciju iz sredstava MO Školjić je ukupno utrošeno : 2.098,81 kn    
    

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu – 1.100,00 kn 
- pehari, medalje i plakete: 1.100,00 kn 
 

Odjel za gradsku samoupravu i upravu – 998,81 kn 
- nagrada za prvoplasiranu ekipu (poklon bon u restoranu "Morčić") – 702,00 kn 
- osvježenje za igrače Mo Školjić – 296,81 kn 

 
       
8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 

 Iz područja brige o djeci VMO Školjić je za djecu predškolske dobi (od 3 do 7 
godina) s područja mjesnog odbora priredilo program dočeka Djeda Božićnjaka – 
prigodnu kazališna predstava uz darivanje. 

          Priredba "Toni i Boni" održana je 19.12.2015. u prostorijama Ri Teatra, i u izvođenju Ri 
Teatra".  
            Djeda Božićnjaka dočekalo je zajedno s roditeljima 50-tak predškolaca, što ukupno čini 
oko 130 korisnika programa.  
             Nakon prigodnog programa Djed Božićnjak darivao je djecu koja su ga dočekala. 

 u okviru programa "Ljeto u starom gradu"  (28.08.) bio je već tradicionalan "Dječji 
dan" s nastupom zborova "Morčići" i "Mali Riječani" i nagradnom likovnom 
radionicom  za predškolce i osnovnoškolce pod nazivom "Volim Stari grad i 
Školjić" s 40-tak neposredno uključene djece 

 
9. Ostvarene programske aktivnosti obuhvaćena programima samouprave 

Programske aktivnosti obuhvaćene programima samouprave: 
 

1. Dan Mjesnog odbora – 20.10. – 23.10. 2015. 

 akcija čišćenja glomaznog otpada iz stanova (postava baja), 

 akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi,  

 nastup "Morčića" i "Malih Riječana" u multimedijalnoj sali Centra tehničke kulture " uz izložbu 
radova sa "Ljeta u Starom gradu", power-point prezentaciju starih fotografija Školjića i Starog 
grada i susret vijećnika MO s građanima 

 susret s volonterima i suradnicima MO 
 
Za realizaciju utrošeno 1.846,66  kn: 
- koordinacija i produkcija nastupa zborova – "Nema problema" d.o.o. – 1.250,00 kn 
- reprezentacija (sokovi i slatkiši za djecu, osvježenje za volontere) – 596,66,79 kn   

 
2. Glasilo "Pod voltun" 

 U 2015. godini VMO je izdalo jedan dvobroj glasila "Pod voltun", tiskan u 700 primjeraka na 32 
stranice A5 formata. Glasilo je podijeljeno u poštanske sandučiće na područje MO. 

 
Za realizaciju (tisak glasila) utrošeno  je 5.337,50 kn 

 
3. Doček Djeda Božićnjaka (opisan u točki 9.) 

 
Za realizaciju utrošeno: 
 

Odjel za gradsku samoupravu i upravu – 3.925,00 kn 
- Pokloni za prijavljenu djecu: 1.425,00kn 
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- Naknada za predstavu: 2.500,00 kn 
 
 
 
Bankarske usluge za provođenje transakcija na žiro računu mjesnog odbora iznose 399,34 kn 
 
Ukupni troškovi reprezentacije Vijeća Mjesnog odbora 

 reprezentacija: 1.650,10 kn 
 
Rashodi po programskim aktivnostima: 
 
Dan Mjesnog odbora                                                                 1.846,66 kn 
Glasilo "Pod voltun"                                                                  5.337,50 kn 
KUP Delte malonogometni turnir                                              2.098,81 kn 
Ljeto u starom gradu                                                                12.921,41 kn 
Doček djeda Božićnjaka                                                             3.925,00 kn 
Redovna aktivnost VMO Školjić (reprezentacija)                    1.650,10 kn 
Bankarske usluge                                                                          399,34 kn 
                                           
Ukupno rashodi                                                                         28.178,82 kn 

 
10. Prihodi i rashodi vijeća 
 
PRIHODI (odobreni)                                                                        29.900,00 kn 
 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu                                             20.000,00 kn 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće)                                   1.800,00 kn 
Odjel gradske uprave za kulturu                                                           7.000,00 kn   
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu                                 1.100,00 kn  
 
 
 
RASHODI  (realizirani)                                                                      28.178,82 kn                                                                  
  
Odjel za gradsku samoupravu i upravu                                              18.428,72 kn  
Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće)                                    1.650,10 kn                                               
Odjel gradske uprave za kulturu                                                            7.000,00 kn   
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu                                  1.100,00 kn   
 
 

                                                                                                     Predsjednik VMO 

                                           Juro Perković 
                                                  
  
                                                                                                                                              

                                                                                   
 
 
 
  


