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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-23/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  17. 05. 2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 10. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

Deseta sjednica Vijeća MO Srdoči održana je 17.05.2011. godine s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Viktor Šalić predsjednik VMO 
- Aldo Benzan zamjenik predsjednika VMO 
- Miroslav Maraš član VMO 
- Željka Matković članica VMO  
- Divna Pedić tajnica MO 
 

Ostali nazočni:  
- Dragan Divnić – predstavnik stanara zgrade M. Krleže 3a 
- Darko Kirinčić – zamjenik predstavnika stanara zgrade M. Krleže 3b 
- Marijan Duspara – vlasnik caffe bara Mocca 
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
- Dean Černeka član VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice VMO Srdoči: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predlaganje prioriteta za 2012. godinu 
2. Izvješće: 
- sa sastanaka s HC-om u vezi izgradnje rotora na Martinkovcu 
- sa sastanaka s Odjelom GU za komunalni sustav 
- ocrtavanje pješačkog prijelaza kod Elektromaterijala 
3. Razno 

 
Predložena je nadopuna dnevnog reda. 
 
Predložen je slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Iznošenje činjeničnog stanja od dijela suvlasnika M. Krleže 3a i 3b 
2. Predlaganje prioriteta za 2012. godinu 
3. Izvješće: 
- sa sastanaka s HC-om u vezi izgradnje rotora na Martinkovcu 
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- sa sastanaka s Odjelom GU za komunalni sustav 
- ocrtavanje pješačkog prijelaza kod Elektromaterijala 
4. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen bez primjedbi.  
 
 
 

 
AD 1 
Gosp. Divnić i gosp Kirinčić iznijeli su probleme s kojima se stanari (M. Krleže 3a i 3b) gotovo 
svakodnevno susreću: nepoštivanje radnog vremena, pojačana glazba, nered i neprimjereno 
ponašanje izvan lokala i na parkingu... Navode da prilikom produljenja radnog vremena cafe bar 
Mocca o tome ne obavještava stanare, te smatraju da bi to bilo potrebno. U raspravu su se uključili 
svi prisutni. Navedeno je da u projektu nije bilo terasa ni cafe barova (noćnog kluba), da Mocca ima 
limitiranu jačinu glazbe, da se prijave bilo kakve vrste mogu podnijeti Državnom inspektoratu... 
Gosp. Duspara je naveo da se pridržava radnog vremena do 24 sata, a ukoliko gost naruči piće par 
minuta prije kraja radnog vremena ima pol sata vremena da ga konzumira, da je glasnoća glazbe 
limitirana, te da ukoliko ne bude mogao produljiti radno vrijeme nekoliko puta godišnje bit će 
prisiljen registrirati noćni klub. 

Zaključak: 
• Ponovno će se uputiti dopis za moguće skraćenje radnog vremena caffe barova u 

stambenim objektima. 
 
AD 2 
Prisutni su raspravljali o predloženim prioritetima. 
 
AD 3 
Predsjednik je izvijestio prisutne o održanim sastancima i poduzetim radnjama. 
 
AD 4 
1)  
Predsjednik je izvijestio prisutne o održanom sastanku s predstavnicima Odjel GU za kulturu na 
temu ruševne zgrade Srdoči 38. 
2) 
Predsjednik je izvijestio prisutne o održanoj akciji čišćenja odlagališta smeća i nepoželjnog raslinja 
iznad barake u T. Ujevića 4. 
3) 
Predsjednik je naveo da je bio na sastanku na terenu, točnije u ulici Dragutina Tadijanovića zbog 
proširenja javne rasvjete u toj ulici, te zbog postavljanja usporivača prometa i zaštitnih stupića na 
nogostupu. 

• Odjel GU za komunalni sustav dostavio je svojevremeno informaciju da će se 
proširenje javne rasvjete u Ul. D. Tadijanovića realizirati u sklopu Programa uređenja 
komunalne infrastrukture u ovoj godini. 

• Usporivači prometa su već prije bili zatraženi i odbijeni od strane Rijeka prometa. 
4) 
Gosp. Maraš je naveo da je prilikom iskopa u ulici Srdoči  prema starom naselju nasuta javna 
površina koja je onemogućavala pješači pristup prema zgradama od 66 na dalje. Obavijest o tome 
dostavio je i pismenim putem. Nakon što je pozvao komunalno redarstvo, površina je očišćena.  
5) 
Gosp. Maraš je uputio dopis u kojem je u svojstvu ovlaštene osobe zatražio da se za stanare 
zgrade Srdoči 66 ogradi 16 parkirališnih mjesta, kao što je ograđeno i boćalište u Blečićima. 

Zaključak: 
• Zbog glasovanja 2 glasa "za" i 2 "protiv" nije donesen zaključak. 
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Na ovoj točci Dnevnog reda je došlo do nesuglasica te nakon žustre rasprave gđa Matković i 
gosp. Maraš svojevoljno  napuštaju sjednicu u 20:20 sati. 
Kako nije bilo kvoruma predsjednik je zaključio sjednicu. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:25 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Divna Pedić 

Predsjednik VMO Srdoči: 
Viktor Šalić 

  
 
 


