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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-23/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  09. 09. 2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 4. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

4. sjednica Vijeća MO Srdoči održana je 9. 09. 2010. godine s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Viktor Šalić predsjednik VMO 
- Aldo Benzan zamjenik predsjednika 
- Dean Černeka član VMO 
- Miroslav Maraš član VMO  
- Divna Pedić tajnica MO 
 

Ostali nazočni:  
- Goran Lončar 
- Dario Medvedec 
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
- Željka Matković članica VMO 
 

Usvajanje zapisnika s 3. sjednice VMO Srdoči: 
• Zapisnik je usvojen s tri glasa za i jednim protiv.  
• Dio Zapisnika nije prihvaćen od strane gosp. Maraš koji je iznio primjedbu na točku 9 jer ga 
gosp. Černeka nije uvrijedio nego opsovao, da to nije učinio nehotice nego namjerno, jer bi se 
inače izvinuo, te da je zaprijetio gosp. Černeki bude li psovku još jednom ponovio, da mu je to prvi i 
zadnji put. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Rebalans financijskog plana za 2010. godinu 
2. Imenovanje članova Pododbora VMO Srdoči 
3. Pripreme za proslavu Križevice 
4. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

 
AD 1 
U materijalima za sjednicu tajnica je dostavila popis troškova do kraja godine na kojem bi se trebao 
temeljiti financijski plan do kraja godine. Po naputku iz Direkcije za mjesnu samoupravu rebalans 
Financijskog plana za 2010. treba predati do 15. rujna. 
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Zaključak: 

• Jednoglasno je potvrñeno da se predsjednik ovlašćuje da po potrebi rasporedi 
sredstva po pozicijama troška ukoliko doñe do promjene u programu. 

 
AD 2 
Predsjednici pododbora koji su izabrani na 1. sjednici Vijeća MO Srdoči izložili su svoj program i 
predložili članove pojedinog pododbora. Aldo Benzan je podnio ostavku na mjesto predsjednika 
pododbora za sport. Za predsjednika pododbora za sport jednoglasno je izabran Goran Lončar, a 
Aldo Benzan je imenovan za njegovog zamjenika. 

Zaključak: 
• Vijeće MO Srdoči je jednoglasno donijelo Odluku o osnivanju pododbora za sport. 
• Vijeće MO Srdoči je jednoglasno donijelo Odluku o osnivanju pododbora za 

komunalnu djelatnost. 
• Vijeće MO Srdoči je s tri glasa za i jednim suzdržanim (gosp. Maraš) donijelo Odluku 

o osnivanju pododbora za kulturu. 
 
Goran Lončar i Dario Medvedec napuštaju sjednicu u 19:30 sati. 
 
AD 3 
Predsjednik je iznio planirani sportski i kulturno-zabavni program. Napomenuo je da su sve 
pripremne radnje izvršene. Osnovna škola Srdoči dala je suglasnost za održavanje proslave na 
školskom igralištu uz napomenu da se igralište dovede u prvobitno stanje glede čistoće i sigurnosti, 
kao i da se ne toči alkoholno piće. 
 
AD 4 
1)  
Predsjednik je naveo da je zaprimljen odgovor od Direkcije za gospodarenjem zemljištem u kojem 
je navedeno da je zemljište na k.č. 820/1 k.o. Srdoči u gradskom vlasništvu, te da su s tim stečeni 
preduvjeti da se navedena čestica uredi kao zelena površina – park i da se na istu premjesti 
spomenik Josipu Mohoriću. Predlaže da se navedeni plan realizira putem Riječkog lokalnog 
partnerstva. 

Zaključak: 
• Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

2) 
U materijalima za sjednicu je dostavljen dopis Nade Paladin u svezi problema buke i parkiranja u ul. 
M. Krleže. U dopisu su navedeni prijedlozi da se poduzmu odreñene konkretne mjere.  

Zaključak: 
• Buka i radno vrijeme kafića u nadležnosti su inspekcijskih službi. 
• Dopis će se proslijediti Odboru za promet pri Gradskom vijeću. 
• Na sastanak će se pozvati predstavnici nadležne policijske postaje pa će se 

raspravljati i o problemu u navedenoj ulici. 
3) 
Udruga "Atom" je pokušala tijekom ljeta animirati djecu na razne radionice i nije bilo odaziva. Isto bi 
pokušali i sada s radionicama "Reci to drugačije", "Impro kids" i "Radionicom lutkarstva", koje bi se 
održavale u prostorijama mjesnog odbora. 

Zaključak: 
• Prijedlog je prihvaćen. 

4) 
Tajnica je napomenula da Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti ima u planu postaviti dvorac u 
dječje igralište izmeñu ulica G. Krkleca i M. Lovraka, što je vijeće još davno zatražilo. 

Zaključak: 
• Gosp. Benzan i gosp. Černeka napominju da se u tom igralištu sprave jako lome i da 

bi dvorac trebalo smjestiti na neku drugu lokaciju. 
5) 
Gosp. Benzan postavlja pitanje što da rade s Ivanom Grškovićem koji radi probleme u zgradi G. 
Krkleca 12 i u naselju. 
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Zaključak: 
• Tajnica je rekla da je telefonski razgovarala s djelatnikom Centra za socijalnu skrb 

gosp. Dumančićem koji je nadležan za područje Srdoča. Rečeno je da su djelatnici 
Centra zajedno s liječnicom bili u posjeti Ivanu Grškoviću, te da će Centar poduzeti 
odreñene radnje u okviru svoje nadležnosti.  

 
 
 
Sjednica je završila u 21 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Divna Pedić 

Predsjednik VMO Srdoči: 
Viktor Šalić 

  
 


