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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/08-23/14 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  7. studenoga 2008. 
                                    

 
   

 

ZAPISNIK 
S 22. SVEČANE SJEDNICE VMO SRDOČI 

 
 

22. svečana sjednica VMO Srdoči održana je 7. studenog 2008. godine s početkom u 19.00 sati u 
prostorijama Osnovne škole Srdoči, Ante Modrušana 33.  
 

Sjednici su bili nazočni: 
- ðuljano Ljubičić predsjednik VMO Srdoči 
- Miroslav Maraš zamjenik predsjednika VMO  
- Predrag Blečić član VMO  
- Željka Matković članica VMO 
- Viktor Šalić, član VMO 
- Divna Pedić tajnica MO  

Ostali nazočni:  
- ravnatelj Direkcije za mjesnu samoupravu, Dušan Širola 
- ravnatelj OŠ Srdoči, Ivan Vukić 
- predstavnik II  policijske postaje, Robert Rožić 
- 50-ak grañana 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO. Nakon što je pozdravio prisutne riječ je dao gosp. Dušanu 
Široli. 
 

Gosp. Širola je pozdravio sve prisutne u ime Odjela za gradsku samoupravu i upravu. Istaknuvši 
ulogu mjesnih odbora na području Grada osvrnuo se i na ostvarene rezultate Vijeća MO Srdoči. 
Istaknuo je da Vijeće kontinuirano provodi mnoge aktivnosti iz područja sporta, ekologije, brige o 
djeci, kulture, zdravstva i drugo, koje ostvaruje kroz svoj godišnji program i plan rada. 
Vijeće je do sad izdalo tri informativna lista u kojima informira grañane o svom radu i aktualnostima 
na području mjesnog odbora. 
Osim toga programom Riječkog lokalnog partnerstva već četvrtu godinu za redom se ureñuju javne 
površine i to su izgrañena 2 dječja igrališta i ureñena je zelena površina veličine cca 1.500 m2. 
Ocijenio je da će potrebe grañana uvijek biti veće nego mogućnosti Grada, te da se neće uvijek 
podudarati interesi Grada i grañana, ali da treba te potrebe i probleme rješavati kroz partnerski i 
suodgovoran odnos Grada i grañana. Na kraju im je gosp. Širola poželio mnogo uspjeha u 
budućem radu. 
 
Gosp. Ljubičić je srdačno zahvalio na posjetu i na lijepim riječima. Izrazio je nadu u još bolju 
suradnju Vijeća MO Srdoči s Gradom i Gradskim Odjelima i institucijama. 
Nije se osvrtao na one stvari koje su riješene već se usredotočio na probleme koji su pred Vijećem 
i koje treba rješavati. Posebno je tu istaknuo izgradnju prometnica i infrastrukture. 
Nakon toga je pozvao Klapu "Opatija" da izvedu kulturni program, a po završetku je pozvao goste 
na prigodni domjenak koji su u potpunosti financirali sponzori. 
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Sjednica je završila u 21.00 sat. 
 
 

 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Divna Pedić 

Predsjednik VMO Srdoči: 
prof.dr.sc. ðuljano Ljubičić, dr. med. 

 


