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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/15-23/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  28. kolovoza 2015. 

                          
 

ZAPISNIK 
S 16. SJEDNICE VMO SRDOČI 

 
sjednica VMO Srdoči održana je 27. kolovoza 2015. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 
sati u prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Dario Konta, predsjednik VMO Srdoči 
- Valter Grgurić, član VMO Srdoči  
- Filipa Vidmar, zamjenica predsjednika VMO Srdoči  
- Višnja Vujnović, članica VMO Srdoči 
- Martina Bogdanić, tajnica MO Srdoči  

 
Sjednici nije nazočan: 

- Franco Pines, član VMO Srdoči  
 
 

 
Ostali nazočni: 

- Marino Prpić, Inicijativa mladih "Sklonište" 
- Luka Medvedec, Inicijativa mladih "Sklonište" 
- Željka Matković, predsjednica Pododbora za komunalnu djelatnost  
- Mario Berišić, vlasnik ugostiteljskog objekta Khala 
- Marjan Duspara, vlasnik ugostiteljskog objekta Mocca 
- Davor Troskot, vlasnik ugostiteljskog objekta Discovery 
- Luka Vuković, predsjednik udruge umirovljenika i starijih osoba 
- Goran lončar, košarkaški trener, organizator košarkaškog turnira 
- Mile Jelača, predsjednik Aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi 
- Nada Paladin, predsjednica Udruge Mavrica - Srdoči 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Srdoči Dario Konta, dnevni red glasi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Organizacija Dana MO i proslava Križevice 
2. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
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AD 1 
Predsjednik Vijeća MO Srdoči pozdravlja prisutne, zahvaljuje se na odazivu i predstavlja novi 
koncept ideje obilježavanja Dana MO i proslave Križevice. Predlaže objedinjavanje 
ugostiteljskih događanja kroz više objekata gdje će u svakom biti neki oblik performansa 
(bacači plamena, vatromet i sl) a posjetitelji će sa kružnom kartom posjećivati ugostiteljske 
objekte gdje će u svakom sljedećem moći dobiti popust na narudžbu, gratis piće 
dobrodošlice ili sl. Prisutni vlasnici ugostiteljskih objekata izjašnjavaju se ponaosob i slažu sa 
navedenim te pozdravljaju inicijativu.  
Predsjednik VMO Srdoči Dario Konta obavještava prisutne da je također trenutno u fazi 
dogovora dolazak zabavnog parka (lunaparka) pored škole.  
 
Zaključak: 

 Vijećnici su navedeno primili na znanje 
 
Odlaze predstavnici ugostitelja te Vijeće nastavlja sa radom. 
 
 
Predsjednik Vijeća MO Srdoči prepušta riječ predstavnicima Inicijative mladih "Sklonište" 
Marinu Prpiću i Luki Medvedcu koji izlažu detalje dogovorenog malonogometnog turnira na 
igralištu. Na turniru će igrati 8 ekipa, dogovoren je velik dio sponzorstva za hranu a lokalni 
ugostitelj sa Srdoča Konoba "Ive" sudjelovati će sa donacijom od 100-tinjak lepinja ispod 
peke. Sa ugostiteljskim objektom Play dogovoreno je korištenje sanitarija i prostora objekta 
za okrijepu, DJ koji će puštati muziku i drugo. Prpić i Medvedac kažu da bi također trebalo 
popraviti pokidanu mrežu za što su također u intenzivnoj potrazi za sponzorima. Predsjednik 
Vijeća Dario Konta kaže da će Vijeće tražiti od Grada da hitno popravi mrežu. Prpić moli 
Vijeće ako je moguće da osigura za igrače 3-4 pehara, predsjednik Vijeća odobrava traženo.  
Predsjednik Vijeća MO Srdoči Dario Konta daje riječ Luki Vuković iz Udruge za umirovljenike 
i starije osobe Srdoči koji izvještava Vijeće da bi se Udruga također rado uključila u 
organizaciju Dana MO i Križevice. No za organiziranje turnira moraju uzvratno pozvati ekipe 
iz drugih MO koje i njih zovu a to podrazumijeva i novac za medalje i pehare te ručak a 
Udruga živi od članarine i nema tolika financijska sredstva za pokriće ovih troškova te 
nadalje nadodaje da je prijašnjih godina to tradicionalno pokrivao Mjesni odbor. Predsjednik 
Vijeća kaže da Mjesni odbor nema novaca za to. Na to Vuković odgovara da ne zna kako će 
onda napraviti natjecanje i zvati u goste igrače i osramotiti se da im ne daju medalje i hranu a 
tradicionalno već godinama je to običaj prilikom takvih natjecanja povodom obilježavanja 
dana Mjesnih odbora. Predsjednik Vijeća kaže da se možda mogu dogovoriti medalje ili 
pehari ali da za hranu nema novaca. U razgovor se ubacuje Marino Prpić i Luka Medvedac 
koji kažu da su osigurali sponzorstvo za veći dio hrane za svoje igrače te da su planirali i 
nekih 20-tak porcija više (za uzvanike iz Grada, MO, sponzore) ali da nude da se nekako 
preorganiziraju sa hranom, smanje porcije i da bude hrane i za igrače turnira iz Udruge 
umirovljenika. Nakon prebrojavanja je zaključeno da se radi o cca 35 igrača, Prpić i 
Medvedac obećavaju da će biti osigurane porcije hrane i za  igrače sportskih turnira pod 
organizacijom Udruge umirovljenika. Dogovoreno je zbog smanjenja broja potrebnih medalja 
i porcija hrane od strane Udruge umirovljenika organiziraju turniri u kartama i pikadu na što 
Vuković u više navrata pokušava nagovoriti Vijeće da se razmisli i o boćarskom turniru jer je 
Boćarski klub Srdoči osvojio puno pehara, medalja i natjecanja te je vrlo dobro pozicioniran 
unutar tog sporta. Nakon Vukovića predsjednik Vijeća daje riječ Goranu Lončaru koji 
predstavlja košarkaški turnir koji je organiziran u suradnji sa školom a za koji je osigurana 
hrana no bile bi potrebne medalje kao dio potpore Mjesnog odbora. Predsjednik Vijeća 
odobrava medalje i/ili pehare za košarkaški turnir. 
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Zaključak: 

 Vijećnici su navedeno primili na znanje 

 uputiti će se dopis prema Gradu u kojem se traži popravak mreže na školskom 
igralištu 
 

Odlaze predstavnici Inicijative mladih "Sklonište" i Udruge umirovljenika i starijih osoba 
Srdoči.  
 
 
Predsjednik Vijeća MO Srdoči Dario Konta daje riječ Mili Jelača koji izlaže organizacijski plan 
Aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi Srdoči – Grbci koji organizira akciju darivanja krvi za 12. 
rujna 2015. godine te poziva sve prisutne da se pridruže ovoj humanoj akciji.  
 
Zaključak: 

 Vijećnici su navedeno primili na znanje  
 

 
AD 2 
Mile Jelača izvještava Vijeće o tijeku osnivačkog sastanka članova budućeg Pododbora za 
ekologiju koji se sastao na temelju Odluke Vijeća da će se takav pododbor osnovati te prilaže 
zapisnik osnivačkog sastanka. Vijeće pozdravlja ovu inicijativu a predsjednik daje na 
glasanje odluku kojom se osniva Pododbor za ekologiju sa Milom Jelačom kao 
predsjednikom. Odluka je jednoglasno usvojena. 
 
Zaključak: 

 osnovan je Pododbor za ekologiju 
 
 
 

Predsjednik Vijeća MO Dario Konta izvještava Vijeće da je očišćeno raslinje uokolo staze 
buduće šetnice Srdoči – Bezjaki koja se ima otvoriti povodom Dana MO i proslave blagdana 
Križevice do kada će biti i izmarkirana. Predviđa se otvorenje za 12. rujna 2015. godine.  
 
Zaključak: 

 Vijećnici su navedeno primili na znanje  
 
Odlazi vijećnica Višnja Vujnović i Nada Paladin. Dolazi vijećnik Valter Grgurić te Vijeće 
nastavlja sa radom. 
 
Predsjednica Pododbora za komunalnu djelatnost Željka Matković kaže da bi trebalo dati 
podršku prisustvu zabavnog parka (lunaparka) na Danima MO i proslave blagdana Križevice. 
Predsjednik daje na glasanje prijedlog da se podrži prisustvo zabavnog parka na području 
MO Srdoči tijekom Dana MO i proslave blagdana Križevica ukoliko su svi računi i sve 
financijsko – pravne obveze zabavnog parka prema Gradu i OŠ Srdoči podmirene i 
regulirane.  
 
Zaključak: 

  poslati će se dopis prema Gradu Rijeci i OŠ Srdoči kojim se iskazuje mišljenje 
Vijeća da podržava prisustvo zabavnog parka na području MO Srdoči tijekom 
Dana MO i proslave blagdana Križevica ukoliko su svi računi i sve financijsko – 
pravne obveze zabavnog parka prema Gradu i OŠ Srdoči podmirene i regulirane. 
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Sjednica je završila u 20:25 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 
Predsjednik VMO Srdoči: 

Dario Konta 
 

         
     
 


