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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR ŠKOLJIĆ-STARI GRAD 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
 
KLASA:  026-05/17-01/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-18- 
Rijeka,  17. prosinca 2018. 
  

                      GRAD RIJEKA 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
       Direkcija za mjesnu samoupravu 
 

 
IZVJEŠĆE O RADU 

VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKOLJIĆ-STARI GRAD 
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE 

 
 

1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 
prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 
 

Vijeće je tijekom 2018. godine provodilo sljedeće 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, putem održanih sastanaka s građanima, pojedinačnih zahtjeva 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 prema pojedinačnim zahtjevima građana i 
procjenom članova Vijeća, nakon održanih sastanaka s građanima, dijelom ih uvažilo i 
unijelo u prijedloge programa aktivnosti – rada Vijeća mjesnog odbora 

 izradilo program rada Vijeća mjesnog odbora 

 izradilo i usvojilo Financijski plan  

 
 

2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci 
 

Sjednice 
Vijeće je održalo 9 sjednica s ukupno 55 točaka dnevnog reda i 12 rasprava pod točkom razno 
(67). 

 
Sastanci 
U cilju rješavanja određenih pitanja i problema (komunalna i druga problematika) Vijeće je s 
nadležnim službama, odjelima i institucijama održalo sastanke: 

 

 3 sastanka s djelatnicima Rijeka prometa i 3 izlaska na teren oko realizacije komunalnih 
prioriteta i redovnog održavanja 

 2 sastanka s djelatnicima Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti oko realizacije 
komunalnih prioriteta 

 3 sastanka s komunalnim redarom 

 4 sastanka na terenu sa građanima oko realizacije komunalnih prioriteta i redovnog 
održavanja 

 1 sastanak s načelnikom 1. policijske postaje u svezi narušavanja javnog reda i mira u užoj 
zoni Žrtava fašizma 6-8, Aldo Collonnelo-ulica Školjić 
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 1 sastanak s Gradonačelnikom i njegovim suradnicima u svezi komunalnih, urbanističkih i 
drugih pitanja na području MO  
 

 
3. Pokrenute inicijative Vijeća 

 

 pokrenuta inicijativa za ucrtavanje mjesta za invalide na parkiralištu Vodovodna 4 

 pokrenuta inicijativa za vraćanjem kipa Sv.Ivana Nepomuka u paviljon na Titovom mostu 

 pokrenuta inicijativa za prometno uređenje ulice Aldo Collonnelo kao i pojačanog čišćenja u 
cijeloj zoni 

 nastavljena inicijativa za iznalaženjem kvalitetnijeg prostora za rad MO 

 pokrenuta inicijativa za uvrštavanje Vodovodne ulice u parkirnu zonu „centar“ umjesto 
„sjever“ 

 pokrenuta inicijativa za uklanjanje mjerne stanice kvalitete zraka (nije bila u funkciji) iz ulice 
Žrtava fašizma 

 pokrenuta inicijativa za uklanjanje mjesta za dostavu u ulici šime Ljubića kod Primorske 
kuće   

 
 

4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i 
poboljšanju kvalitete stanovanja (ekološke akcije, akcije čišćenja) 
 

Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području mjesnog odbora 
obavljajući povremene analize dostavljenih prijava referenta za mjesnu samoupravu o stanju 
komunalnog reda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture i stanja rješavanja po istima. 
Korišteni su i podaci po prijavama građana i ovlaštenih predstavnika suvlasnika stanara. 
 
 

 
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

 

 održane 1 akcija besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi u suradnji s Gradskim društvom 
Crvenog križa, u okviru programa Dan MO odazvalo se 24 građana 

 
 

6. Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor 
 

Vijeće nije planiralo aktivnosti iz ovog područja. 
 

 
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 

 
U području kulture Vijeće MO organiziralo je sljedeće aktivnosti: 
 

 Program „Ljeto u Starom gradu“ koji se sastojao od dviju glazbenih večeri, jedne filmske i 
dječjeg dana (kolovoz na Pavlinskom trgu) 
 
 

8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 
 

U području sportskih aktivnosti predstavnici MO Školjić-Stari grad sudjelovali su: 
-  sudjelovanje 1 ekipe kartaša na turniru mjesnih odbora povodom Dana Svetog Vida – 3 

natjecatelja 

 sudjelovanje 1 ekipe boćara na turniru mjesnih odbora povodom Dana Svetog Vida – 4 
natjecatelja 
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9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 
 

Vijeće nije planiralo aktivnosti iz ovog područja. 
 
10. Ostvarene programske aktivnosti po nazivima programa 

 
Program rada VMO Školjić-Stari grad realiziran je kroz slijedeće programske aktivnosti: 
 

1. Dan MO 
2. Ljeto u Starom gradu 
3. Božić na Školjiću 
4. Redovna aktivnost Vijeća MO 

 
 
DAN MO održan je u periodu od 19. lipnja 2018. godine. U sklopu Dana MO odvijale su se 
sljedeće aktivnosti: 

 akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi 

 nastup dječjih zborova „Morčići“ i „Mali Riječani“ na Trgu Matije Vlačića Flaciusa uz 

izložbu radova s Ljeta u Starom gradu 2017. 

 susret VMO s volonrerima i suradnicima 

 
Program je odrađen u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa i produkcijskom kućom „Nema 
problema“ 
U programu je sudjelovalo oko 100 korisnika. 
  
Za realizaciju programske aktivnosti Dan MO utrošeno je ukupno: 3.176,79 kn 

 
Izdaci iz općih prihoda: 
129001 programska aktivnost MO 
produkcijska naknada                                                     2.500,00 kn 
reprezentacija za djecu i volontere,:                                   676,79 kn 
 
______________________________________________________ 
Ukupno:               3.176,19 kn 
 
LJETO U STAROM GRADU tradicionalni je program VMO koji se odvija tijekom kolovoza kroz 4 
večeri i to dvije glazbene, 1 flimska i dječji dan. Program je realiziran u suradnji s produkcijskom 
kućom „Nema problema“ i KVK „Liburnija film“. 
U 2018. program je održan 09.08. (Denis Razz Adjustable Group – jazz koncert); 16.08. (D.R. 
Sonic Dialogues – poznati jazz standardi); 23.08. (izbor filmova s međunarodnog fetivala KRAF); 
31.08. (nastup „Morčića“ i „Malih Riječana“ uz nagradnu dječju likovnu radionicu pod nazivom 
„Volim Školjić, volim Stari grad). 
Kroz sve četiri večeri procijenjeno je oko 800 posjetitelja. 
 
Za realizaciju programske aktivnosti Ljeto u Starom gradu utrošeno je ukupno: 15.814,18 kn 

 
Izdaci iz općih prihoda: 
129001 programska aktivnost MO 
produkcijska naknada                                                     13.000,00 kn 
reprezentacija za djecu i izvođače, likovni materijal, 
nagrade za najbolje radove:                                              1.521,05 kn 
naknada za autorska prava (ZAMP)                                  1.293,13 kn 
 
______________________________________________________ 
Ukupno:               15.814,18 kn 
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BOŽIĆ NA ŠKOLJIĆU tradicionalni je program VMO namijenjen djeci od 3 do 7 godina s područja 
MO, a povodom božićnih blagdana. 
Program se sastoji od kazališne predstave (igrokaza) i podjelu manjih prigodnih poklon paketa. 
Programom je bilo okupljeno 28 djece i izveo se u suradnji s Ri Teatrom u prostorijama Teatra, 
Kalvarija 11. Održan je 15. prosinca 2018. 
 
Za realizaciju programske aktivnosti Božić na Školjiću utrošeno je ukupno: 3.817,26 kn 

 
Izdaci iz općih prihoda: 
129001 programska aktivnost MO 
naknada za predstavu                                                       2.000,00 kn 
poklon paketići                                                                   1.817,26 kn     
 
______________________________________________________ 
Ukupno:               3.817,26 kn 
 
 
 
REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO 
 
Za realizaciju programske aktivnosti Vijeća MO utrošeno je ukupno: 1.271,71 kn 

 
 

Izdaci iz općih prihoda: 
129001 programska aktivnost MO 
reprezentacija:                                                                       1.271,71 kn 

 
 

11. Prihodi i rashodi  
 
Vijeće MO Školjić-Stari grad je sukladno Financijskom planu za 2018. godinu za programske 
aktivnosti utrošilo sredstva osigurana u proračunu Grada Rijeke kako slijedi: 

 
Rashodi po programskim aktivnostima: 
 
Dan MO                                                                           3.176,79 kn 
Ljeto u Starom gradu                                                     15.814, 18 kn 
Božić na Školjiću                                                              3.817,26 kn  
Redovna programska aktivnost VMO                               1.271,71 kn 
Ukupno:                                                                         24.079,94 kn 

 
 
 
PLAN PRIHODA: 
 
OPĆI PRIHODI:         

1. Programske aktivnosti MO 129001                                     39.500,00 kn 
 
DONACIJE 

1. Programske aktivnosti MO 129001      5.000,00 kn 
                

 
UKUPNO PRIHODI:                                                                   44.500,00 kn 
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RASHODI OSTVARENJE: 
 

OPĆI RASHODI:         
1. Programske aktivnosti MO 129001    24.079,94 kn 

  
DONACIJE 

1. Programske aktivnosti MO 129001             0,00 kn   
  

 
UKUPNO RASHODI:                                                                        24.079,94 kn 

 
 
 
 

        Predsjednik Vijeća MO  
 

             


