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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-23/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  12.09.2012. 
                                    

  
 

ZAPISNIK 
SA 22. SJEDNICE VMO SRDOČI 

 
22. sjednica Vijeća MO Srdoči održana je 31.08.2012. godine s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Viktor Šalić predsjednik VMO 
- Miroslav Maraš član VMO 
- Željka Matković članica VMO  
- Dean Černeka član VMO 
- Aleksandra Klarica Krizman, nova članica vijeća umjesto g. Benzana 
- Vesna Širola, nova tajnica MO Srdoči  

 

Ostali nazočni:  
-  

Sjednici nisu bili nazočni:  
-  

Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice VMO Srdoči od 29.05.2012. 

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

 
DNEVNI RED 

 

1. Predstavljanje i prisega nove članice VMO Srdoči  
2. Izbor zamjenika predsjednika VMO 
3. Imenovanje 2. ovlaštene osobe za raspolaganje sredstvima na žiro računu  
4. Pripreme za realizaciju programa "Dan mjesnog odbora – Križevica 2012." 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
G. Šalić je predstavio prisutnim vijećnicima novu članicu Vijeća gđu Aleksandru Klarica Krizman. 
Ona će na temelju dogovora između koalicijskih partnera SDP-HSU zamijeniti g. Alda Benzana koji 
je zbog zdravlja dao ostavku. Ostali prisutni vijećnici su primili na znanje navedene informacije. 
Ggđa. Klarica Krizman  dala je svečanu prisegu.  
 
Zaključak:  
Polaganjem svečane prisege, gđa. Klarica Krizman postala je i formalno član Vijeća MO 
Srdoči. Ostali članovi Vijeća čestitali su joj na novoj dužnosti. 
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AD 2 
S obzirom da je g. Benzan bio zamjenik predsjednika Vijeća, g. Šalić je pozvao vijećnike na 
glasanje o novom zamjeniku. Pristupilo se glasanju koje je rezultiralo slijedećim rezultatom: 
2 glasa za g. Maraša, 2 glasa za gđu. Klarica Krizman i 1 nevažeći listić. 
 
Zaključak:  
S obzirom na neodlučan rezultat glasanja, zamjenik predsjednika nije izabran. Glasanje će 
se ponoviti na slijedećoj sjednici. 
 
AD 3 
S obzirom da je g. Benzan bio 2. ovlaštena osoba za raspolaganje sredstvima na žiro računu MO 
Srdoči, G. Šalić zatražio je da se predloži zamjena za g. Benzana.  
 
Zaključak:  
Jednoglasno je odlučeno da će kao 2. ovlaštena osoba za raspolaganje sredstvima na žiro 
računu MO Srdoči biti g. Miroslav Maraš. 
 
AD 4 
G. Šalić je podsjetio vijećnike da je krajnje vrijeme da se počnu pripreme za realizaciju programa 
Dan MO Srdoči – Križevica 2012.g. Izrazio je žaljenje što sjednica zakazana 18. 07. 2012. nije 
imala kvoruma. Odazvali su se samo g. Maraš i g. Lončar, predsjednik pododbora za sport. 
Zakazana sjednica pretvorena je u radni dogovor na kojem je g. Lončar predložio organizirati 
košarkaški i nogometni turnir s cca. 100 učesnika na školskom nogometnom terenu tj. košarku u 
školskoj dvorani.  
G. Šalić je predložio, da u suradnji s Klubom umirovljenika "Srdoči", BK "Srdoči", Pikado klubom 
"Srdoči", organizira turnir u šahu i kartama u prostoru Kluba umirovljenika (cca 10 šahista, 5-6 
parova za kartanje, te po 1 sudac volonter za svaki sport) kao i turnir u boćanju i pikadu na jogu BK 
"Srdoči" u Markovićima u suradnji s boćarskim i pikado klubom (cca 5 ekipa u pikadu i 6 ekipa u 
boćanju te po 1 sudac volonter za svaki sport). Od sredstava OGU za samoupravu i upravu 
planiranih po programu za reprezentaciju (5.000 kn) te od dijela sredstava donacija (2.600) počastili 
bi se sportaši i uzvanici (cca 190 osoba).  
Gđa. Matković nije se složila s predloženom visinom troškova za reprezentaciju. I g. Maraš. i g. 
Černeka složili su se s gđom. Matković i zatražili da se zatraže 3 ponude od kojih će se odabrati 
najpovoljnija. Ponuda mora uključivati snabdijevanje sportaša zakuskom na 3 predložene lokacije ili 
u ugostiteljskom objektu. 
 
Zaključak: 
Tajnica će zatražiti ponude od lokalnih ugostitelja, pizzerije "EX" i konobe "Kantun" te od 
Crvenog križa. Na temelju ponuda, izabrat će se najpovoljnija. 
 
G. Šalić  je podsjetio prisutne vijećnike da je s Udrugom "Mavrica" – Srdoči u travnju o.g. zaključen 
sporazum o realizaciji kulturno-umjetničkog programa povodom Dana MO. Udruga "Mavrica" 
priprema prigodan program koji će se sastojati od 3 manifestacije i to:  
12. rujna, atrij OŠ "Srdoči" (nastup učenika OŠ "Srdoči" i klape , foto izložba  i predavanje g. 
Kukurina) 
14. rujna, atrij OŠ "Srdoči" (koncert zborova i gostovanje čakavskog pjesnika) 
16. rujna, boćarski klub "Srdoči" (degustacija vina, domaćih jela i kolača, gostovanje karnevalskih 
grupa s područja Srdoča i okolice). 
 
G. Černeka i g. Maraš predložili su da slijedeće godine oni organiziraju Dane mjesnog odbora s 
naglaskom na kulturni dio koji bi se odvijao na jednom mjestu, gdje bi se građani okupili i zabavili.  
Predložili su da im se pridruži i g. Šalić po službenoj dužnosti predsjednika Vijeća. 
 
Zaključak: 
Prisutni vijećnici složili su se s prijedlogom g. Černeke i g. Maraša. 
 
Tajnica je informirala vijećnike da tokom rujna vijeća moraju dati prijedloge programa za 2013.g. 
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S obzirom da je u programu za Dan mjesnog odbora za 2012.g. bilo predviđeno još sredstava za 
kulturno-umjetnički program, g. Šalić je predložio da se od tih sredstava kupe pehari i medalje za 
sportaše. Za ovu godinu od OGU za sport i tehničku kulturu mjesni odbori nisu dobili sredstva za 
slične namjene. 
Zaključak: 
Prisutni vijećnici su se složili s g. Šalićem. Tajnica će uputiti zamolbu s obrazloženjem 
prema OGU za samoupravu i upravu za korekcijom financijskog plana. 
 
AD 5 
G. Šalić je izvijestio vijećnike o mogućnosti da se organizira zajednički sastank s predstavnicima 
Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Rijekaprometa d.d. i Energa d.d. vezano za 
predlaganje, obradu i realizaciju prioriteta. 
 
Zaključak: 
Zatražiti organiziranje zajedničkog sastanka s predstavnicima Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav, Rijekaprometa d.d. i Energa d.d. vezano za predlaganje, obradu i 
realizaciju prioriteta kao i izvješća o istima. 
 
G. Maraš je upoznao prisutne vijećnike na problem parkiranja na raskršću ulica T. Ujevića i D. 
Tadijanovića. Predložio je da Vijeće zatraži od nadležnih službi Grada i policije da se uvede red u 
parkiranje na tom raskršću. 
 
Zaključak: 
Uputiti dopis Direkciji za prometno redarstvo, Prometnoj policiji i II policijskoj postaji na 
Zametu i zamoliti ih da izađu na teren i riješe taj problem radi očuvanje sigurnosti građana 
ovog dijela naselja. Pozvati na sastanak g. Baričevića iz II policijske postaje. 
 
G. Matković zatražila je objašnjenje zašto još nije riješena ograda i nogostup kod cvjećarne 
"Amaryllis"  u centru Srdoča. Ovog ljeta jedna starija gospođa sa Srdoča slomila je ruku padom na 
oštećenom nogostupu. O svemu je usmeno obaviješten g. Nikšić i z Rijekaprometa. G. Šalić je 
izvijestio gđu. Matković da vlasnik cvjećarne radi probleme. O svemu  
 
Zaključak: 
Hitno pismeno zatražiti sanaciju navedene lokacije. 
 
G. Šalić obavijestio je vijećnike o pristiglom dopisu grupe građana iz ulice Dražice protiv izgradnje 
VIP-ove antene kod "Intereurope" (na području MO Grbci, na granici s MO Srdoči). O gradnji 
antene niti jedan mjesni odbor nije bio službeno obaviješten, a nije tražena suglasnost građana koji 
žive u okolici. Devastirana je i zelena površina radi omogućavanja prilaza gradilištu.  
 
Zaključak: 
Proslijediti dopis građana i tražiti obrazloženje za navedeno od stručnih službi Grada. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Vesna Širola 

Predsjednik VMO Srdoči: 
Viktor Šalić 

 


