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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-23/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  17.11.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 16. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

Šesnaesta sjednica Vijeća MO Srdoči održana je 17.11.2011. godine s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Viktor Šalić predsjednik VMO 
- Dean Černeka član VMO 
- Miroslav Maraš član VMO 
- Željka Matković članica VMO  
- Divna Pedić tajnica MO 

 
Ostali nazočni:  

- Zdenko Nikšić 
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
- Aldo Benzan zamjenik predsjednika VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice VMO Srdoči: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje liste prioriteta za 2012. godinu 
2. Otvaranje igrališta u B. Kašića 
3. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 

 
AD 1 
Prisutni su raspravljali oko poretka na listi prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture na području MO Srdoči za 2012. godinu. Dodatna pojašnjenja u svezi planiranih 
radova (iz nadležnosti Rijeka prometa) prisutnima je davao gosp. Zdenko Nikšić. 

Zaključak: 

• Lista prioriteta je jednoglasno usvojena. Nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini 
njegov sastavni dio. 
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AD 2 
U skladu s prethodnim prijedlozima da se otvorenje igrališta održi vikendom predsjednik je 
predložio da to bude u povodu obilježavanja Meñunarodnog dana djeteta (20. studenog). Predložio 
je da se održi košarkaški i nogometni turnir, i nastup Prvih riječkih mažoretkinja. Povodom otvorenja 
djeci bi se dijelile krafne i sokovi. Prisutni su se složili s predloženim.  
Predsjednik je rekao da će se pobrinuti za razglas, a predloženo je da se ravnatelju javi da pozove 
djecu na otvorenje. 
Nakon što je predsjednik spomenuo gradonačelnika, gosp. Maraš je rekao da ne želi da se 
otvorenje igrališta pretvori u predizborni skup. Gosp. Černeka se složio da otvorenje igrališta ne 
bude predizborni skup. Gña Matković je nadodala da predsjednik treba otvoriti igralište. 

Zaključak: 
• Otvorenje igrališta će se održati u subotu 26. studenog u 11 sati. Ukoliko vremenske 

prilike budu nepovoljne, rezervni termin je nedjelja 13 sati. 
 
AD 3 
1)  
Predsjednik je u kratko iznio zaključak sa sastanka s roditeljima održanog 7. studenog, odnosno da 
će lokacija podjele poklona ove godine iznimno biti održana u prostorijama MO Turnić. Podjela 
poklona će biti u subotu 17. prosinca u 17 sati. 
Tajnica je napomenula da su Plodine donirale Poklon bon u iznosu 1.000,00 kn i slatkiše. 

Zaključak: 
•  

2) 
Milord je zatražio produžetak radnog vremena za: 
1. sve vikende (petak i subota) od 2. do 17. prosinca do 3:00 sata.  
2. 23. i 24. prosinca do 6:00 sati,  
3. 30. i 31. prosinca do 6:00 sati,  
4. 5., 6. i 7. siječnja 2012 do 2:00 sata. 

Zaključak: 
• Vijeće je dalo jednoglasno svoje mišljenje kako slijedi: 

1. odobreno je do 2:00 
2. odobreno je do 2:00 
3. 30.-og je odobreno do 2:00, a 31.-og do 5:00 sati 
4. u cijelosti odobreno. 

3) 
Skopski merak zatražio je produžetak radnog vremena za 17. prosinca do 3:00 sata radi 
održavanja vjenčanja. 

Zaključak: 
• Vijeće je dalo pozitivno mišljenje s tri glasa za i jednim suzdržanim. 

4) 
Mocca je zatražila produžetak radnog vremena za 9. i 16. prosinca. 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno dalo pozitivno mišljenje. 

5) 
Predsjednik je predložio da Vijeće iz svojih sredstava financira nedostajajuća sredstva za tiskanje 
Separata zbornika naselja Srdoči u iznosu od 469,80 kn, te da lekturu pokrije Odjel GU za kulturu 
iduće godine. 

Zaključak: 
• Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Divna Pedić 

Predsjednik VMO Srdoči: 
Viktor Šalić 

 


