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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-23/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  3. prosinca 2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 24. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

24. sjednica VMO Srdoči održana je 3. prosinca 2008. godine s početkom u 18.00 sati u 
prostorijama MO Srdoči, Srdoči 66a.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- ðuljano Ljubičić predsjednik VMO Srdoči 
- Predrag Blečić član VMO  
- Željka Matković članica VMO 
- Viktor Šalić, član VMO 
- Divna Pedić tajnica MO  

 
Ostali nazočni:  

 
Sjednici nisu bili nazočni:  
 
 
Usvajanje zapisnika s 12.  sjednice VMO Srdoči: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Podjela poklona 
2. Usvajanje financijskog plana 
3. Razno 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
Gosp. P. Blečić napušta sjednicu zbog poslovnih obveza. 
 
 
AD 1 
 
Svi prisutni su sudjelovali u dogovaranju oko podjele poklona, odnosno naručivanja poklona, 
dovoza istih, programa, predstave, Djedice i ostalog.   

Zaključak: 

• Dogovoreni su svi detalji oko podjele poklona. 
• Dogovoren je obilazak sponzora i donatora. 
• Na početku programa distribuirat će se list "Moji Srdoči". 
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AD 2 
 

Financijski plan se nalazi u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

Zaključak:  

• Financijski plan je jednoglasno usvojen. 

 
 
AD 3 
 
1) 

Tajnica je prisutnima u kratko obrazložila natječaj za "Najbolji Dan MO". 

Zaključak: 
• VMO Srdoči će se prijaviti na natječaj. Tajnica je zadužena da napravi sve što je 

potrebno. 
2)  
Caffe barovi Khala i Mocca zatražili su suglasnost za dulje radno vrijeme za Badnjak i Silvestrovo. 

Zaključak: 
• Suglasnost je dana uz izričit uvjet poštivanja javnog reda i mira. 

3) 
Gosp. Branko Vlah je dostavio zahtjev za postavljanjem stupića u ul. Dražice Zamet kod br.121b. 

Zaključak: 
• Zahtjev je prihvaćen i uputit će se nadležnim službama. 

4) 
Raspravljalo se oko komunalnog nereda i čistoće. 

Zaključak: 
• Na prvu sjednicu u 2009. godini potrebno je pozvati komunalnog redara. 

5) 
Gosp. Maraš predlaže da se za malonogometni turnir izdvoji 300,00 kn sa pozicije reprezentacije. 

Zaključak: 
• Prijedlog je prihvaćen. 

6) 
Gosp. Šalić iznosi problem oko uklanjanja znaka u ul. Tina Ujevića i detaljno opisuje nastali 
problem. 

Zaključak: 
• Vijeće MO podržava inicijativu da se postupa po vlasništvu i u skladu s tim će se 

očitovati prema nadležnim službama. 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 satI. 
 
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. 

  
 


