
 

 

ZAPISNIK 
 

konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnog odbora Srdoči od 16. lipnja 2010. godine, 
 održane u prostorijama MO, Miroslava Krleže 4. 

 
 
Sjednicu je u 16:30 sati otvorio gosp. Miroslav Matešić kao osoba ovlaštena od strane 
Gradonačelnika za voñenje sjednice do utvrñivanja privremenog predsjedatelja sjednice. 
 
Nakon pozdravne riječi gosp. Matešić je pozvao prisutnog referenta za mjesnu samoupravu Divnu 
Pedić da izvrši prozivku članova Vijeća mjesnog odbora. 
 
Referent je izvršio prozivku, te je utvrñeno da sjednici prisustvuje 5 članova Vijeća od ukupno 5 
koliko je propisano Statutom Grada Rijeke. 

Gosp. Ljubičić i gosp. Lakoš su dostavili izjave da svoje mandate stavljaju u mirovanje, a umjesto 
njih s kandidacijskih lista u vijeće imenovani su g-ña Matković i gosp. Černeka. 

 
Gosp. Matešić predlaže sljedeći: 
 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Srdoči  
2. Utvrñivanje privremenog predsjedatelja konstituirajuće sjednice 
3. Svečana Izjava  članova Vijeća mjesnog odbora Srdoči  
4. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 
5. Razno 
 
 
i pozvao članove Vijeća da glasanjem prihvate predloženi dnevni red. 
 
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
 
 

Točka 1. 
 

Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora Srdoči 
 
 

Gosp. Matešić pročitao je Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća Mjesnog 
odbora Srdoči prema slijedećem: 
 
 

I. Na izborima za članove Vijeća Mjesnog odbora SRDOČI koji su održani dana 30. svibnja 
2010. godine na području Mjesnog odbora SRDOČI u popis birača ukupno je upisano 5822 birača, 

 
- glasovalo je 517 birača, 
- važećih glasačkih listića bilo je 512, 
- nevažećih glasačkih listića bilo je 5. 
 

 
 

Od  važećih glasačkih  listića, liste za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Srdoči, dobile 
su glasova i broj mjesta u vijeću prema slijedećem: 
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Redni 

broj 

 

KANDIDACIJSKA LISTA 

broj 

glasova 

broj 

mjesta 

1.  
AKCIJA MLADIH – AM,  
LISTA ZA RIJEKU – LISTA - RI 
Nositelj liste: PREDRAG BLEČIĆ 

40 0 

2.  
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
Nositelj liste: prof.dr.sc. ðULIJANO LJUBIČIĆ, dr. med  

90 1 

3.  
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS 
Nositelj liste: BOJAN LAKOŠ 

71 1 

4.  
NEZAVISNA LISTA MJESNOG ODBORA SRDOČI 
Nositelj: MIROSLAV MARAŠ 

105 1 

5.  
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS 
Nositelj liste: NENAD PALADIN 

34 0 

6.  
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 
Nositelj liste: VIKTOR ŠALIĆ  

172 2 

 
 
III.  U Vijeće Mjesnog odbora SRDOČI, izabrani su slijedeći kandidati: 

 
a) s kandidacijske liste  

 
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
Nositelj liste: prof.dr.sc. ðULIJANO LJUBIČIĆ, dr. med 
 
1. prof.dr.sc. ðULIJANO LJUBIČIĆ, dr. med 
 

 

b) s kandidacijske liste  
 

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS 
Nositelj liste: BOJAN LAKOŠ 

 
1. BOJAN LAKOŠ 

c) s kandidacijske liste  
 

NEZAVISNA LISTA MJESNOG ODBORA SRDOČI 
Nositelj: MIROSLAV MARAŠ 
 
1. MIROSLAV MARAŠ 

 
 

d) s kandidacijske liste  
 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU 
Nositelj liste: VIKTOR ŠALIĆ 
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1. VIKTOR ŠALIĆ 
 2. ALDO BENZAN 
 
 
      

Utvrñuje se da je svih 5 članova Vijeća izabrano sukladno odredbama Odluke o izborima 
članova mjesnih odbora na području Grada Rijeke. 
 
Izvješće je prihvaćeno i time je verificiran mandat članova Vijeća mjesnog odbora Srdoči. 
 
 
 

Točka 2. 
 

Na traženje gosp. Matešića, referent za mjesnu samoupravu utvrdio je da je Viktor Šalić 
najstariji član vijeća, te je gosp. Šalić  preuzeo voñenje sjednice kao privremeni predsjedatelj. 
 

Vijeće je nastavilo radom prema utvrñenom dnevnom redu. 
 
 

Točka 3. 
 

 
Referent za mjesnu samoupravu uručio je prisutnim članovima Vijeća tekst Izjave. 
Gosp. Viktor Šalić poziva vijećnike da ustanu i pročitao tekst svečane izjave. 

 
 
IZJAVLJUJEM, 
 

DA ĆU DUŽNOST ČLANA VIJEĆA MJESNOG ODBORA SRDOČI OBAVLJATI 
SAVJESNO I ODGOVORNO I DA ĆU SE U SVOM RADU PRIDRŽAVATI USTAVA, ZAKONA, 
STATUTA GRADA RIJEKE TE PRAVILA I POSLOVNIKA O RADU VIJEĆA MJESNOG 
ODBORA I POŠTOVATI PRAVNI POREDAK, TE DA ĆU SE ZAUZIMATI ZA SVEKOLIKI 
NAPREDAK REPUBLIKE HRVATSKE, GRADA RIJEKE I MJESNOG ODBORA SRDOČI. 

Nakon što su vijećnici rekli “PRISEŽEM”, potpisali su tekst izjave i uručili ga referentu za 
mjesnu samoupravu. 
 
 
 

Točka 4. 
 
 

Na zahtjev predsjedatelja, referent za mjesnu samoupravu izvijestio je članove Vijeća da su 
prema Statutu Grada Rijeke tijela mjesnog odbora Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća 
mjesnog odbora te je objasnio tijek provoñenja izbora prema sljedećem:  
           Predsjednika Vijeća biraju članovi Vijeća iz svog sastava na vrijeme od četiri godine. Izbor 
za predsjednika Vijeća obavlja se tajnim glasovanjem putem listića na kojem svaki član Vijeća 
zaokružuje redni broj ispred imena i prezimena kandidata za predsjednika Vijeća. Kandidati su na 
listiću poredani prema abecednom redu prezimena. Za predsjednika Vijeća izabran je kandidat koji 
je dobio većinu glasova svih članova Vijeća. Ukoliko niti jedan kandidat ne dobije većinu glasova, 
privremeni predsjednik proglašava stanku od 15 minuta nakon čega se izbori ponavljaju. Ukoliko 
niti u drugom glasovanju ne bude izabran predsjednik Vijeća, privremeni predsjednik prekida 
sjednicu Vijeća i saziva njen nastavak u roku od 15 dana. 
 

Nakon završetka glasovanja, uz prisustvo svih vijećnika referent je prebrojao glasove, te 
predsjedatelj utvrñuje da je za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora izabran Viktor Šalić s 3 
dobivena glasa članova Vijeća. 
 

Voñenje sjednice preuzeo je Viktor Šalić kao predsjednik Vijeća.  
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Nakon izbora predsjednika Vijeća prešlo se na izbor zamjenika predsjednika Vijeća prema 
postupku izbora za predsjednika. 
Za zamjenika predsjednika Vijeća izabran je Aldo Benzan s 3 dobivena glasa članova Vijeća. 
  
 

Točka 5. 
 
 Predsjednik Vijeća zahvalio se na povjerenju, te je zamolio referenta za mjesnu 
samoupravu da informira Vijeće o prvim odlukama, zaključcima i sl. koje bi Vijeće trebalo usvojiti 
na narednoj sjednici. Referent je obavijestio Vijeće kako bi na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća bilo 
potrebno usvojiti Pravila o radu MO i Poslovnik o radu VMO, te je podijelio vijećnicima prijedlog 
teksta ovih dokumenata. Vijećnicima je takoñer podijeljeno slijedeće: Pravilnik o nagrañivanju 
fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnog odbora, Odluka o načinu korištenja prostora 
za potrebe mjesne samouprave, Izvadak iz Statuta Grada Rijeke – MJESNA SAMOUPRAVA, 
Izvješće o radu MO Srdoči za 2009. godinu, Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih 
odbora na području Grada Rijeke, Odluka o odreñivanju naknade troškova za rad članova vijeća 
mjesnih odbora, Financijski plan prihoda i rashoda VMO Srdoči za 2010. godinu, Prioriteti VMO za 
2010. godinu, Prijedlog prioriteta VMO za 2011. godinu.  

Referent je takoñer izvjestio Vijeće o potrebi donošenja Odluke o ovlaštenim osobama 
VMO za raspolaganje sredstvima na žiro računu i potpisivanje financijske dokumentacije. 
 
 Vijećnici su potom donijeli zaključak da se prva radna sjednica VMO održi u ponedjeljak 28. 
lipnja 2010. u 19:00 sati. 
 
 
Sjednica je završena u 17:20 sati. 
 
 
 
KLASA:  026-02/10-23/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  16. 06. 2010. 
 
 
 
 
 
 
Predsjedatelj    Predsjednik VMO Srdoči   Tajnik 
 
 
 
__________________                       ____________________                              _____________ 
Viktor Šalić                                         Viktor Šalić                                                    Divna Pedić 

 


