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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/16-23/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  9. rujna 2016. 

 
ZAPISNIK 

S 31. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

sjednica Vijeća MO Srdoči održana je u srijedu, 7. rujna 2016. godine, s početkom u 19.00 
sati u prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4, u Rijeci. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Filipa Capan, predsjednica VMO Srdoči 
- Željka Matković, zamjenica predsjednice VMO Srdoči 
- Višnja Vujnović, članica VMO Srdoči  
- Martina Bogdanić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Valter Grgurić, član VMO Srdoči  
- Franco Pines, član VMO Srdoči  

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Srdoči Filipa Capan. 
 

 

Dnevni red glasi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dogovor oko organizacije programa Dani MO Srdoči – Križevica  2016. 
2. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
AD 1 
Predsjednica  je ukratko izložila izmijenjen program Dana MO Srdoči – Križevica 2016. 
 
Nakon rasprave Vijeće je donijelo slijedeći zaključak: 
 
Zaključak: 

 Ukoliko bude tri dana prije 17. rujna  u najavi kiša za planirani datum održavanja 
Dana MO Srdoči – Križevica 2016. svi ili većina planiranih aktivnosti programa 
će se prebaciti na prvi sljedeći slobodan datum koji odgovara svim sudionicima 

 sklopiti će se ugovori o poslovnoj suradnji sa školom, ugostiteljem i glazbenim 
izvođačem 

 logotipove donatora nematerijalnih sredstava će se postaviti na plakat koji će 
najavljivati manifestaciju 

 zatražiti će se od Grada postava ogradbenih ograda za sprečavanje parkiranja 
automobila na dio ceste koji vodi prema ulazu u igralište na kojem će se 
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odvijati program 

 potrebite redare za prijavu javnog okupljanja osigurati će suorganizatori 
manifestacije  

 
 
AD 2 
 
Zamjenica predsjednice Željka Matković rekla je da su je građani upozorili na zaraslo raslinje 
u kojem se skrivaju  razne životinje a nalazi se istočno od kuće Mate Lovraka 17. 
 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama da se sanira zaraslo  raslinje koje se 
nalazi granično (u smjeru istoka) od Mate Lovraka 17 

 

 

 
Sjednica je službeno završila u 21:05 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 

                      Predsjednica VMO Srdoči 
            Filipa Capan 

 
 


