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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-23/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  27.02.2012. 
                                    

  
 

ZAPISNIK 
SA 19. SJEDNICE VMO SRDOČI 

 
19. sjednica Vijeća MO Srdoči održana je 21.02.2012. godine s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Viktor Šalić predsjednik VMO 
- Aldo Benzan zamjenik predsjednika VMO 
- Dean Černeka član VMO 
- Miroslav Maraš član VMO 
- Željka Matković članica VMO  
- Vesna Širola, nova tajnica MO Srdoči (od 1. veljače 2012.) 
- Divna Pedić, bivša tajnica MO Srdoči 

 
Ostali nazočni:  

-  
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
-  

 
Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VMO Srdoči od 19.01.2012. 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje Financijskog plana za 2012. godinu 
2. Davanje mišljenja za produženje radnog vremena caffe bara "Milord" tokom ožujka 
3. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
AD 1 
U materijalima za sjednicu vijećnici su dobili prijedlog Financijskog plana MO Srdoči formiranog 
prema usvojenim programima rada za 2012.g. uz odreñene korekcije i to: 
 
S obzirom da se sredstva koja bi se prikupila od roditelja za program Dan dječje radosti mogu 
uplatiti kao donacija, ali se ne mogu na temelju njih dobiti poticajna sredstva, predloženo je da se 
prikupljena sredstva ne uplaćuju kao donacije već da se prikupljenim gotovinskim sredstvima kupe 
pokloni i pokuša od dobavljača dobiti popust na plaćanje gotovinom. Zato je odlučeno da se 
donacije i poticaji neće staviti u Financijski plan tog programa. 
Takoñer je odlučeno da će se donacije i poticaji u programu Dan mjesnog odbora povećati s 
planiranih 3.000 na 5.000 kn i staviti u Financijski plan tog programa na poziciju reprezentacije jer u 
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ovom trenutku nije moguće odlučiti na što će se točno utrošiti (iznajmljivanje šatora ili sl.). 
Rebalansom će se prenamijeniti naknadno. 
 
Tajnica Vesna Širola, informirala je vijećnike da svaku promjenu prihvaćenog Programa rada kao i 
rebalans Financijskog plana mora odobriti Ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu i Pročelnik 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu što su vijećnici primili na znanje. 
 

Zaključak: 

• Vijeće MO Srdoči jednoglasno je usvojilo predloženi Financijski plan za 2012.g. 
 
AD 2 
U materijalima za sjednicu vijećnici su dobili 4 dopisa koje je OGU za poduzetništvo uputio Vijeću 
MO Srdoči i u kojem se traži mišljenje Vijeća o produženju radnog vremena caffe bara "Milord" za 
slijedeće termine:  02. i 03. ožujka do 2:00 sata 

                  09. i 10. ožujka do 2:00 sata 
                  16. i 17. ožujka do 2:00 sata 
                  23. i 24. ožujka do 2:00 sata. 

Stavovi prisutnih vijećnika bili su različiti. Najprije je prihvaćeno da se uputi dopis Gradskom vijeću i 
traži očitovanje o odluci da se od mjesnih odbora traže mišljenja te upozna isto tijelo s dilemom 
Vijeća koji od dvaju zakona (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakon o privatnom vlasništvu) da 
Vijeće primjenjuje.  
S obzirom da se odgovor na tako upućeni dopis ne bi dobio u kratkom roku, a mišljenje Vijeća hitno 
traži OGU za poduzetništvo, tajnica je zamolila vijećnike da se da barem mišljenje za prvi od 4 
dopisa (produženje za 02. i 03. ožujka do 2:00 sata). Tri vijećnika je bilo za to da se da pozitivno 
mišljenje, gña. Matković je bila suzdržana, a g. Maraš je bio protiv. G. Černeka je predložio da se 
daje pozitivno mišljenje, ali ne za svaki vikend. 
Nakon ponovne diskusije, 4 vijećnika je izjavilo da ipak ne žele više davati nikakvo mišljenje o 
traženim produženjima jer je Vijeće u stalnoj koliziji izmeñu interesa grañana koji žele noćni mir i 
interesa ugostiteljskih objekata koji žele produljeno radno vrijeme do ranih jutarnjih sati. Za svaku 
stranu imaju argumente za i protiv. Grañani su ti koji svako malo protestiraju (usmeno, pismeno, 
WEB portal "Moja Rijeka") zbog produljenja radnog vremena. Predsjednik, g. Šalić nije se složio s 
navedenim i rekao je da time Vijeće ne ispunjava svoje obaveze prema Gradu. 
 

Zaključak: 
• Na temelju gore navedenog ne može se izvesti jedinstveni zaključak. 

 
AD 3 
U materijalima za sjednicu vijećnici su dobili prepisku gñe. Paladin i g. Šalića. U toj mail prepisci 
gña. Paladin u ime Udruge "Mavrica" želi da se Vijeće očituje o tome kako će iskoristiti sredstva od 
prodaje knjižnog izdanja "Srdoči nekad". Ta sredstva su se na temelju ranijeg dogovora Vijeća i 
Udruge "Mavrica" trebala uplatiti kao donacija u korist MO Srdoči na koju bi bili dobiveni poticaji, a 
onda utrošila u jednakim razmjerima izmeñu MO Srdoči i Udruge "Mavrica". G. Šalić joj je već 
odgovorio da će navedena sredstva MO Srdoči utrošiti na obilježavanje Dana MO tj. Križevice i da 
je Udruga "Mavrica" ta koja mora dati mjesnom odboru očitovanje kako će utrošiti svoj dio 
sredstava kako bi Vijeće moglo donijeti Financijski plan.  
 

Zaključak: 
• S obzirom da nije dobiveno očitovanje od Udruge "Mavrica" o traženom, a  

Financijski plan je trebao biti donesen, kao što je navedeno u točki 1. ovog zapisnika, 
i donacije i poticaji stavljeni su pod stavku reprezentacije. 
 

Vijećnici su obaviješteni da je Povjerenstvo za odabir projekata u okviru Riječkog programa 
lokalnog partnerstva za 2012.g. donijelo odluku da se projektu VMO Srdoči pod nazivom "Park 
Markovići" dodjeljuje potpora u iznosu od 26.500,00 kn. 
 
Zaključak: 

• Vijećnici su informaciju primili na znanje. 
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G. Maraš je upitao Predsjednika g. Šalića zašto g. Goran Lončar nije više predsjednik Pododbora 
za sport odnosno zašto mu je dao otkaz na tu dužnost. G Šalić je rekao da to nije istina i izjavio da 
će razgovarati s g. Lončarom i na slijedećoj sjednici dati obrazloženje. Takoñer je napomenuo da 
bez obzira što OGU  za sport i tehničku kulturu neće ove godine financirati sportske programe 
mjesnih odbora ne znači da se sportske aktivnosti ne mogu organizirati. 
 
Zaključak: 

• Vijećnici su informaciju primili na znanje. 
 

Sjednica je završila u 21:00 sat. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Vesna Širola 

Predsjednik VMO Srdoči: 
Viktor Šalić 

 


