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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-23/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  27.03.2012. 
                                    

  
 

ZAPISNIK 
SA 20. SJEDNICE VMO SRDOČI 

 
20. sjednica Vijeća MO Srdoči održana je 07.03.2012. 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 
- Miroslav Maraš član VMO 
- Željka Matković članica VMO  
- Vesna Širola, nova tajnica MO Srdoči (od 1. veljače 2012.) 
-  

Ostali nazočni:  
- Dragica Fadljević, ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu 
- Nada paladin predsjednica Udruge "Mavrica" 
- Jasna Arrigoni, tajnica Udruge "Mavrica" 

 
Sjednici nisu bili nazočni:  

- Dean Černeka član VMO 
 

 
Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VMO Srdoči od 21.02.2012. 

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

 
DNEVNI RED 

 

1. Obaveze i suradnja s Udrugom "Mavrica" 
2. Konačna odluka Vijeća o zauzimanju stava o davanju mišljenja za produženjima radnog 

vremena ugostiteljskih objekata na području MO Srdoči 
3. Predlaganje povjerenika civilne zaštite na području MO – traži se 
4. Razno 

 
 
G. Željka Matković je iznijela primjedbu na dnevni red tj. na 2. točku jer smatra da smo tu točku 
riješili na prošloj sjednici. Predsjednik je predložio da se o toj točki ipak raspravi kad na nju dođe 
red. Ostali vijećnici prihvatili su Dnevni red bez primjedbi. 

 
AD 1 
G. Šalić pozdravio je Predsjednicu i tajnicu Udruge "Mavrica", gđu. Paladin i gđi Arrigoni. One su 
pozvane radi dogovora oko načina korištenja sredstava koja su prikupljana dosadašnjom prodajom 
200 primjeraka izdane knjige – zbornika "SRDOČI NEKAD - KAKO SE J' ŽIVELO PUL SRDOČ".  
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Izdavanje ovog zbornika financirano je sredstvima: 

 OGU za kulturu  
o 7.000 kn u 2011.g. za štampanje 451 primjerka te autorski ugovor s Majom Polić za 

izradu Separata Zbornika o povijesti naselja - mjesta Srdoči) 
o  2.000 u 2012.g. za lekturu zbornika  

 MO Srdoči (štampa 50 primjerka - 469,86 kn). 
 
Dogovor između Vijeća MO Srdoči i Udruge "Mavrica" je bio da prihod od prodaje dijela primjeraka 
iskoriste obje strane u realizaciji zajedničkih programa. G. Šalić je istaknuo da smo se danas našli 
da razjasnimo način i tehniku korištenja navedenih sredstava da bi sve bilo po propisima i da bi 
obje strane bile zadovoljne. Zato je pozvana Ravnateljica Direkcije za mjesnu samopuravu gđa. 
Dragica Fadljević da nam pojasni neke detalje. 
 
Gđa. Fadljević je pozdravila sve prisutne i zahvalila se na pozivu. Ona je kao nova Ravnateljica 
Direkcije za mjesnu samoupravu (od početka ove godine) zadala sebi zadatak da prisustvuje 
barem jednoj sjednici svakog Vijeća radi boljeg upoznavanja s Vijećnicima, njihovim radom i 
eventualnim problemima. Također je pojasnila gđi. Paladin i gđi. Arrigoni način financiranja mjesnih 
odbora i način korištenja tih sredstava koja su isključivo za predložene, odobrene i realizirane 
programske aktivnosti. Kako je upoznata s dosadašnjim dogovorom Vijeća i Udruge "Mavrica" da 
se sredstva uplate kao donacija mjesnom odboru smatra da se to može realizirati, ali samo uz 
prethodno sklopljeni sporazum u kojem će se navesti prava i obveze obje strane. Uplaćene 
donacije i dobivena sredstva moraju se iskoristiti u realizaciji nekog od programa mjesnog odbora 
(ranije je dogovoreno da bi to bilo za realizaciju programa Dana MO Srdoči – Križevica 2012.). Sve 
dogovoreno mora biti stavljeno i u Financijski plan MO Srdoči za 2012.g. i planirano po pozicijama. 
 
Gđa. Fadljević je predložila da Udruga "Mavrica" za Dan MO Srdoči 2012.g. pripremi prigodan 
program (npr. neko predavanje ili koncertnu večer) za koji će mjesnom odboru ispostaviti račun 
(nikako obrnuto). Račun će se platiti s računa mjesnog odbora (na teret poticajnih sredstava na 
temelju dobivenih donacija), a dobivene donacije mjesni odbor bi utrošio za svoj dio aktivnosti 
unutar programa Dana MO Srdoči – Križevica 2012. 
 
Gđa. Paladin je rekla da sve ovdje dobivene informacije mora prenijeti svom Upravnom odboru koji 
će odlučiti o daljnjim koracima.  
  

Zaključak:  

 Dogovoreno je da će gđa. Paladin nakon sastanka Upravnog odbora Udruge 
"Mavrica" dostaviti tajnici MO Srdoči stav Upravnog odbora i ukoliko se Upravni 
odbor složi s danas iznesenim prijedlozima, pristupit će se sastavljanju sporazuma 
između MO Srdoči i Udruge "Mavrica". Sporazum će sastaviti tajnica MO Srdoči, gđa. 
Širola. Na temelju njega MO Srdoči izvršit će korekciju svog Financijskog plana za 
2012. g. usvojenog na prethodnoj sjednici od 21. veljače 2012.g. Tajnica MO Srdoči 
također će pripremiti ugovor o donaciji. 

 
AD 2 
Tajnica je prenijela vijećnicima hitnu zamolbu OGU za poduzetništvo da se očituju o produženjima 
radnog vremena caffe bara "Milord" za 4 vikenda u ožujku. Gđa. Matković je istaknula da je na 
prošloj sjednici od 21. veljače o.g. Vijeće s većinom glasova donijelo odluku da više ne želi davati 
mišljenje o produženjima radnog vremena pa ne vidi zašto se ponovno o tome raspravlja. G. Maraš 
se složio  s gđom. Matković. 
G.Šalić je istaknuo da Vijeće tom odlukom pokazuje da ne želi izvršavati svoje obaveze koje su im 
dodijeljene odlukom Gradskog vijeća. Zato je želio da se pošalje dopis Odboru za mjesnu 
samoupravu s molbom da se od Gradskog vijeća traži obrazloženje. 
Gđa Fadljević je istaknula da je odluka Gradskog vijeća o ugostiteljskoj djelatnosti (da mjesni odbori 
donose mišljenje o produženju radog vremena ugostiteljskih objekata) donesena već duže vrijeme i 
da se ta Odluka (kao i ostale odluke Gradskog vijeća vezane za tu temu) nalaze na stranici OGU za 
poduzetništvo. Ne vidi što bi tu Gradsko vijeće moralo još obrazlagati.  Predlaže dopis Odboru za 
gospodarstvo i razvoj Grada Rijeke pa i Odboru za mjesnu samoupravu i u kojem bi se izrazilo 
nezadovoljstvo Vijeća postojećim odlukama. 
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Zaključak: 

 Nakon duže rasprave, g Šalić je potpisao dopis (pripremljen još nakon prošle 
sjednice) u kojem Vijeće ubuduće ne želi donositi mišljenja glede produženja radnog 
vremena ugostiteljskih objekata. Dopis se upućuje OGU za poduzetništvo. 

 
AD 3 
G. Šalić pitao da prisutne vijećnike da li imaju svoje prijedloge za povjerenika i zamjenika civilne 
zaštite za područje MO Srdoči. Vijećnici nisu imali svojih prijedloga, pa je g. Šalić iznio svoj. On 
predlaže da povjerenica Civilne zaštite za područje MO Srdoči bude gđa. Ružić Mirella iz ulice 
Gustava Krkleca, rođena 1960.g., zaposlena kao savjetnik u osiguranju. Ona je voljna preuzeti sve 
obaveze koje zahtjeva taj angažman. 
G. Maraš osvrnuo se na Opis poslova povjerenika i to na točku koja govori o suradnji povjerenika s 
ovlaštenim predstavnicima zgrada u kojima se nalaze skloništa. Kako je on povjerenik zgrade u 
kojoj se nalazi sklonište u vlasništvu MUP-a i on je od MUP-a zadužen za to sklonište, pita kako to 
sad Grad kao druga pravna osoba, imenuje povjerenika. 
Gđa. Fadljević je istaknula da kako Gradonačelnik ima zadatak sastaviti plan zaštite i spašavanja, 
pri izradi tog plana sigurno surađuje i s MUP-om i Gorskom službom spašavanja i JVP-om 
(vatrogascima) i da ga to zaista ne treba zabrinjavati. Tajnica će provjeriti vlasništvo navedenog 
skloništa. 
 

Zaključak: 

 Prisutni Vijećnici jednoglasno su donijeli odluku se gđa. Mirella Ružić predloži kao  
povjerenik civilne zaštite za područje MO Srdoči. Tajnica će prijedlog uputiti Odjelu za 
gradsku samoupravu i upravu, tj. Službi za zaštitu na radu, zaštitu od požara, 
obrambene pripreme i zaštitu i spašavanje. Na temelju ovog prijedloga,  
Gradonačelnik će izvršiti imenovanje. 
 

AD 4 
Tajnica je zamolila ravnateljicu gđu. Fadljević da obrazloži Vijećnicima pravilo koje vrijedi za 
program Dana dječje radosti, a tiče se načina upotrebe novčanih sredstava prikupljenih od roditelja 
za sudjelovanje u troškovima poklona. 
Gđa. Fadljević je naglasila da se novčana sredstva prikupljena od roditelja, radi transparentnosti,  
obavezno moraju uplatiti u proračun Grada i to kao donacija. S jednim od roditelja treba sklopiti 
ugovor o donaciji. Međutim na ovu donaciju ne mogu se dobiti poticajna sredstva kao na ostale 
planirane donacije u drugim programima. 
 
Zaključak: 

 Prisutni vijećnici su navedene informacije primili na znanje, iako smatraju da bi 
plaćanjem poklona gotovinom mogli ostvariti popust koji neće ostvariti 
bezgotovinskim plaćanjem.  
 

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 

 


