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ZAPISNIK 

S 5. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

sjednica VMO Srdoči održana je 18. prosinca 2014. (četvrtak) s početkom u 17:30 sati u 
prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Dario Konta, predsjednik VMO Srdoči 
- Filipa Vidmar, zamjenica predsjednika VMO Srdoči  
- Valter Grgurić, član VMO Srdoči 
- Franco Pines, član VMO Srdoči 
- Viktor Šalić, Član VMO SRdoči 
- Martina Bogdanić, tajnica MO Srdoči 

 
Ostali nazočni: 

- Željka Matković 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Srdoči Dario Konta i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Financijskog plana Vijeća Mjesnog odbora za 2015. godinu 
2. Detaljni dogovori o realizaciji programa "Dan dječje radosti" 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen većinskim brojem glasova. Vijećnik Viktor Šalić je bio suzdržan. 
 
 
AD 1 
Predsjednik VMO Srdoči otvorio je raspravu po 1. točki dnevnog reda; usvajanju 
Financijskog plana Vijeća Mjesnog odbora Srdoči. Član Vijeća Viktor Šalić žali se na 
postavljeni kratki rok u kojem bi se trebalo proučiti i usvojiti Financijski plan. Također 
napominje da će se prema Gradu žaliti jer su se smanjila ukupna sredstva za provedbu 
programa. Predsjednik VMO Srdoči Dario Konta ustvrdio je da je plan takav kakav jest i da 
svaki mjesni odbor unutar gradskog proračuna ima svoje mjesto koje je isto kao i pozicija MO 
Srdoča te da se plan niti ne može mijenjati, to automatski mijenjalo i planove ostalih mjesnih 
odbora. Predsjednik Dario Konta dao je na glasanje prijedlog da se usvoji predloženi  
Financijski plan Mo Srdoči za 2015. godinu. 
 
Zaključak: 

 Većinom glasova svih vijećnika usvojen je Financijski plan MO Srdoči za 2015. 
godinu. Vijećnik Viktor Šalić je bio suzdržan. 
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AD 2 
Predsjednik VMO Srdoči Dario Konta dao je prijedlog na glasanje da se program darivanja 
djece Doček sv. Nikole odnosi na djecu od 0 do 7 godina.  
 
 

Zaključak: 

 Većinom glasova svih vijećnika prijedlog je usvojen, u programu Doček sv. 
Nikole darivanje će se organizirati za djecu od 0 – 7 godina. Vijećnik Viktor Šalić 
je bio suzdržan. 

 
Predsjednik VMO Srdoči Dario Konta izvijestio je vijećnike o toku finalnih priprema za Dan 
dječje radosti, koliko je novaca prikupljeno i što je točno za to kupljeno te su se prezentirale 
kupljene igračke i slatkiši. Postavilo se pitanje pakiranja poklona. Vijećnici Filipa Vidmar i 
Valter Grgurić dobrovoljno su se javili, pakiranje će obaviti tijekom subote 20. prosinca.  

Zaključak: 

 Vijećnici su navedeno primili na znanje. 
 
 
AD 3 
Predsjednik VMO Srdoči Dario Konta otvorio je raspravu o potrebnim izmjenama i dopunama 
programa Vijeća za 2015. koju je tražio Grad. Objasnio je da Povjerenstvo za ocjenu 
programa traži detaljnije objašnjenje pojedinih stavki programa sa čime su vijećnici 
prethodno upoznati putem elektronske pošte. Član VMO Srdoči Viktor Šalić snažno je 
protestirao protiv izbacivanja udruge umirovljenika iz programa Sport. Predsjednik VMO 
Dario Konta pitao je prisutne vijećnike da li je netko od prisutnih napravio prijedlog izmjene 
programa. Zamjenica predsjednika VMO Srdoči Filipa Vidmar javila se za riječ i detaljno u 
20-minutnom izlaganju izložila točku po točku prijedloga izmjene programa Dani MO Srdoči 
2015. Predložila je osim glazbenog koncerta i sportski dio obilježavanja Dana MO Srdoči: 
malonogometni i košarkaški turnir, te turnir u boćanju što bi se ostvarilo u suradnji sa 
sportskim udrugama na Srdočima. U izlaganju joj se pridružio vijećnik Franco Pines koji je 
također imao prijedlog preinake navedenog programa u vidu natjecanja u potezanju konopa, 
te je u okviru zabavnog dijela programa predložio natjecanje u najboljem kotliću te  kuhanju 
tripica. Zamjenica predsjednika VMO Filipa Vidmar je rekla da bi ovako preinačena 
manifestacija Dani MO Srdoči zasigurno privukla velik broj zainteresiranih te pridonijela 
intergraciji građana i motiviranju mladih ljudi na socijalizaciju u lokalnoj sredini čega u 
Srdočima posebno nedostaje. Svi prisutni su se složili, te su vijećnici zajednički odredili 
druge detalje vezane uz preinake programa MO Srdoči  a koje se odnose na broj članova 
žirija natjecateljskih ekipa i sl.  

Zaključak: 

 Po naputku Povjerenstva za ocjenu programa, program Dani MO Srdoči 2015. 
su nadopunjeni. Nadopune se odnose na: mjerenje šećera u krvi te dobrovoljno 
darivanje krvi, natjecanja iz košarke, malog nogometa, boćanja, potezanja 
konopa, te kuhanja kotlića, tripica i dr. 

 
 
Sjednica je završila u 18:45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 
Predsjednik VMO Srdoči: 

Dario Konta 
 


