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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-23/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  20.12.2012. 
                                    

 
ZAPISNIK 

SA 26. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

26. sjednica Vijeća MO Srdoči održana je 13.12.2012. godine s početkom u 20:00 sati u 
prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Viktor Šalić, predsjednik VMO 
- Dean Černeka, zamjenik predsjednika VMO 
- Miroslav Maraš, član VMO 
- Željka Matković, članica VMO  
- Aleksandra Klarica Krizman, članica VMO 
- Vesna Širola, tajnica MO Srdoči  

 

Ostali nazočni:  
-  

Sjednici nisu bili nazočni:  
-  

 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Financijskog plana za 2013.g. 
2. Prijedlog Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju - površina za boravak pasa 
3. Razno 

 Prijedlog utroška preostalih sredstava od Dana MO za program Dan dječje radosti 

 Prijedlog utroška preostalih sredstava od reprezentacije VMO za program Dan dječje 
radosti 

 Prijedlog utroška donacija iz 2010.g. za program Dan dječje radosti 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 

AD 1 
G. Šalić je upoznao vijećnike da je Financijski plan napravljen na temelju predloženih i usvojenih 
programa za 2013. g. 
 
Zaključak: Vijećnici su jednoglasno usvojili Financijski plan za 2013.g. 
 

AD 2 
G. Šalić je upoznao vijećnike s dopisom od 24. 09. o.g. (KLASA: 350-02/12-01/153, URBROJ: 
2170/01-01-10-12-/5 MLH), u kojem OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem predlaže na temelju prostorno planske dokumentacije i očevida na terenu, lokaciju 
namijenjenu za boravak pasa na području MO Srdoči i to na bivšem kamionskom terminalu. 
G. Šalić je podsjetio vijećnike da se ovo Vijeće u svom očitovanju od 04.05.o.g. izjasnilo da na 
području MO Srdoči ne postoji  adekvatna lokacija koja bi se uredila i opremila za dovođenje i igru 
pasa. 
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Zaključak: Stav Vijeća je da predložena lokacija nije primjerena i ne podržava navedeni 
prijedlog. Tajnica će uputiti dopis prema OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem i izvijestiti nadležne o ovom zaključku Vijeća. 
 
AD 3 
G. Šalić je izvijestio vijećnike da je od programa Dan MO preostalo 446,46 kn na poziciji 
reprezentacije pa predlaže da se utroše za kupnju slatkiša za djecu za predstojeći program Dan 
dječje radosti. 
 
Zaključak: Vijeće MO Srdoči jednoglasno je usvojilo prijedlog g. Šalića 
 
G. Šalić je izvijestio vijećnike da je od reprezentacije vijeća preostalo 1.200,06 kn pa predlaže da se 
sredstva utroše za kupnju slatkiša za djecu za predstojeći program Dan dječje radosti. 
 
Zaključak: Vijeće MO Srdoči jednoglasno je usvojilo prijedlog g. Šalića 
 
G. Šalić je upoznao vijećnike s dopisom Odjela gradske samouprave i uprave od 15. 11. 2012.g. u 
kojem su date upute vijećima o korištenju donacija i poticaja iz donacija. U navedenom dopisu 
upućuju se vijeća da dobivene donacije utroše u tekućoj, a najkasnije u idućoj godini za realizaciju 
programskih aktivnosti. 
 S obzirom da od 2010.g. MO Srdoči ima 2.550,00 kn nerealiziranih donacija, predlaže se ta 
sredstva utroše za sufinanciranje poklona – igračaka za djecu za predstojeći program Dan dječje 
radosti. 
 
Zaključak: Vijeće MO Srdoči jednoglasno je usvojilo prijedlog g. Šalića 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Vesna Širola 

Predsjednik VMO Srdoči: 
Viktor Šalić 

 


