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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-23/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  20. studenog 2014. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 1. SJEDNICE VMO SRDOČI  
 
sjednica VMO Srdoči održana je 20. studenog 2014. (četvrtak) s početkom u 17:45 sati u 
prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Dario Konta, predsjednik VMO Srdoči 
- Filipa Vidmar, zamjenica predsjednika VMO Srdoči 
- Valter Grgurić, član VMO Srdoči 
- Franco Pines, član VMO Srdoči 
- Viktor Šalić, član VMO Srdoči 
- Martina Bogdanić, tajnica MO Srdoči 

 
Ostali nazočni: 

- Divna Pedić, stručna suradnica za mjesnu samoupravu 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Određivanje osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro računu Mjesnog odbora 

2. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Srdoči, 
3. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Srdoči 
4. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju Mjesnog 
    odbora Srdoči 
5. Dopuna Plana prioriteta komunalnih akcija za 2015. godinu 
6. Prijedlog programa rada za 2015. godinu 
7. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Dario Konta dao je na prijedlog glasanje da predsjednik i zamjenica predsjednika 
budu osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima na žiro računu Mjesnog odbora. Svi prisutni su 
se složili i prijedlog je jednoglasno usvojen.  

Zaključak: 

 Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Srdoči Dario konta i zamjenica predsjednika 
Vijeća Mjesnog odbora Srdoči Filipa Vidmar osobe su ovlaštene za raspolaganje 
sredstvima na žiro računu Mjesnog odbora. 
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AD 2 
Predsjednik Dario Konta otvorio je raspravu vezanu uz drugu točku dnevnog reda – Usvajanje 
Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Srdoči.  
Predsjednik je dao na glasanje redom sljedeće točke: 

 da se u Članku 16. stavak 2., Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Srdoči  između prijedloga 
"dva" i tri" odabere riječ "tri" te sad Članak 16., stavak 2., glasi: 
"Prijedlog za razrješenje mogu dati tri člana Vijeća ukoliko predlagatelji smatraju da 
predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika svojim ponašanjem šteti ugledu Vijeća ili da je 
zlouporabio položaj ili prekoračio ovlasti". 

 da se u Članku 20. stavak 3., Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Srdoči  između prijedloga 
"dva" i tri" odabere riječ "tri" te sad Članak 20., stavak 3., glasi: 

"Predsjednik Vijeća sazvat će sjednicu ako to zatraže tri člana Vijeća, u roku od 15 dana  

od dana dostave zahtjeva.". 

 da se u Članku 21. stavak 3., Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Srdoči  uvede da se 
priprema i slanje referenta putem otpremne službe Grada Rijeke obavlja najkasnije 5 dana 
prije sjednice, te sad Članak 21., stavak 3., glasi: 
"Pozive za sjednicu priprema i šalje referent putem otpremne službe Grada Rijeke,  
najkasnije pet dana prije dana održavanja sjednice".  

 da se u Članku 21. stavak 7., Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Srdoči umjesto točke na 
kraju rečenice stavi zarez iz kojeg slijedi "u roku 24 sata". 

 

Zaključak:  

 Predsjednik Dario Konta dao je na glasanje redom gore navedene  prijedloge koji su 
svi bez iznimki jednoglasno usvojeni.  

 Vijeće MO Srdoči jednoglasno je usvojilo Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Srdoči. 
 
 
AD 3 
Predsjednik Dario Konta dao otvorio je raspravu vezanu uz 3. točku dnevnog reda te dao na 
glasanje usvajanje prijedloga Pravila Mjesnog odbora Srdoči. 
 

Zaključak: 

 Vijeće MO Srdoči jednoglasno je usvojilo Pravila Mjesnog odbora Srdoči. 
 
 
AD 4 
Predsjednik Dario Konta otvorio je raspravu vezanu uz 4. točku dnevnog reda te dao na glasanje 
prijedlog Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju  Mjesnoga  
odbora Srdoči.  
 

Zaključak: 

 Vijeće MO Srdoči jednoglasno je usvojilo  Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih 
osoba za doprinos u razvoju  Mjesnoga  odbora Srdoči. 

 
 
AD 5 
Nakon rasprave o prioritetima i programima predsjednik Dario Konta predložio je da se točke 5. i 6. 
Dnevnog reda prebace za sljedeću sjednicu. Prijedlog je dao na glasanje.  
 

Zaključak:  

 Odgođeno je donošenje i usvajanje Plana prioriteta komunalnih akcija za 2015. kao i 
Programa rada za 2015. za slijedeću sjednicu. 

 Dogovoreno je da se sljedeće sjednica održi  25.11.2014. u 17,30 h. 
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AD 6. 
Predsjednik Dario Konta dao je prijedlog da se osnuje Pododbor za komunalni sustav. Sastav, broj 
članova, djelokrug i način rada će se utvrditi na jednoj od slijedećih sjednica. 
 

Zaključak:  

 Jednoglasno je osnovan Pododbor za komunalni sustav. 

 
 
AD 7. 

Predsjednik je predložio da se u slučaju davanja prostora mjesne samouprave na korištenje novim 
korisnicima ili produljenja radnog vremena ugostiteljskim objektima mišljenje može dostaviti putem 
e-maila ili pismeno bez sazivanja sjednice.  

Zaključak:  

 U slučaju novih korisnika prostora i davanja produljenja rada ugostiteljskim 
objektima davanje mišljenja je moguće provesti putem e - maila ili pismeno putem 
pošte bez obveze sazivanja sjednice  

 
 
 
Sjednica je završila u 19:05 sati.        
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
 

Martina Bogdanić 

Predsjednik VMO Srdoči: 
 

Dario Konta 
 

  
 
 


