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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-23/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  20. 05. 2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 11. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

Jedanaesta sjednica Vijeća MO Srdoči održana je 20.05.2011. 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 VMO 
- Dean Černeka član VMO 
- Divna Pedić tajnica MO 
 

Ostali nazočni:  
-  

Sjednici nisu bili nazočni:  
- Miroslav Maraš član VMO 
- Željka Matković članica VMO  
 

Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice VMO Srdoči: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predlaganje prioriteta za 2012. godinu 
2. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

Prije početka sjednice predsjednik je napomenuo da su gđa Matković i gosp. Maraš izrazili žalbu 
zbog kratkog roka u kojem su obaviješteni za održavanje sjednice. Pročitao je članak 21. 
Poslovnika VMO Srdoči prema kojem je postupljeno. 
 
AD 1 
O prioritetima se raspravljalo na prethodnoj sjednici i sve je dogovoreno ali nije izglasano.  

Zaključak: 
• Usvaja se lista prijedloga prioriteta za MO Srdoči 2012. godinu. Ista će se proslijediti 

Odjelu GU za komunalni sustav. 
 
AD 2 
1)  
Kako je na jedanaestoj sjednici ostala neriješeno pitanje ograđivanje 16 parkirnih mjesta, 
predsjednik je taj prijedlog dao na glasanje. 
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Zaključak: 
• Prijedlog gosp. Maraša o ograđivanju 16 parkiranih mjesta za korištenje stanarima 

zgrade Srdoči 66 jednoglasno je odbijen. 
 

2) 
Predsjednik je izvijestio prisutne da je Grad Rijeka prihvatio ponudu Duspare d.o.o. koji će izvoditi 
radove u sklopu projekta Riječkog programa lokalnog partnerstva (RPLP) za uređenje Kalića. Isto 
tako je izrazio zadovoljstvo sa suradnjom jer firma Duspara d.o.o. od 2005. godine pomaže Vijeću u 
realizaciji projekata RPLP-a, ponajviše u vidu donacija. 
3) 
Predsjednik je izvijestio prisutne da je 19. travnja započela izgradnja pristupne ceste za vrtić.  
4) 
KK Srdoči je organizirao nekoliko radnih akcija u kojima su čišćena sportska igrališta u naselju. 
5) 
KK Srdoči je zatražio popravak i postavljanje opreme za košarkaška igrališta kod Osnovne škole i u 
Blečićima. 

Zaključak: 
• Prijedlog se prihvaća i uputit će se dopisi OŠ i Odjelu GU za sport i tehničku kulturu. 

6) 
Nekoliko građana je pismeno i usmeno negodovalo zbog prometnog rješenja Ul. M. Lovraka i nove 
ceste 233, te zatražilo izmjene sporedne i glavne ceste. 

Zaključak: 
• Prijedlog se ne prihvaća, uz obrazloženje da će cesta 233 biti brza gradska 

prometnica i građani se moraju naviknuti da je to glavna cesta. 
7) 
Gđa Dušanka Kljun je uputila zamolbu za vraćanjem zaštitnog stupića kod obiteljske kuće u Ul. 
Tina Ujevića na broju 11. 

Zaključak: 
• Prijedlog se ne prihvaća jer je to javna površina, a uklanjanje je izvršeno po nalogu 

komunalnog redara. 
8) 
Gosp. Siniša Pogač je zatražio da se postavi reflektor kod zgrade na broju 2a u Ul. Kurirski put. 

Zaključak: 
• Potrebno je kontaktirati Energo i provjeriti da li je navedena površina javna ili 

privatna. 
9)  
Predsjednik je napomenuo da će se asfaltiranje ulice Tonžino, planirano u okviru komunalnih 
prioriteta VMO Srdoči, realizirati nakon izvedenih radova proširenja vodovodne i plinske mreže. 

Zaključak: 
• Svi su se složili da je to logično rješenje. 

10) 
Udruga Mavrica je dostavila Zahtjev za privremenim korištenjem prostora svaki dugi i četvrti 
četvrtak u mjesecu od 18 do 19 sati. 

Zaključak: 
• Zahtjev je prihvaćen za malu dvoranu. U slučaju potrebe jednokratno se može koristiti 

i velika dvorana. 
11) 
SDP je zamolio veliku dvoranu za korištenje u ponedjeljak 30. svibnja zbog održavanja izborne 
konvencije od 19 do 21 sat. 

Zaključak: 
• Prijedlog se prihvaća. 

12) 
KU Plima ja zamolila veliku dvoranu za održavanje koncerta u četvrtak 16. lipnja od 19 do 21 sat. 

Zaključak: 
• Prijedlog se prihvaća. 

13) 
Zatraženo je postavljanje zaštitnih stupića ispred ulaza u zgradu u Ul. M. Krleže na brojevima 3a i 
3b. 
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Zaključak: 
• Uputit će se dopis Rijeka prometu za obilježavanjem zabrane parkiranja. 

14) 
Zaprimljen je Zahtjev za privremenim korištenjem prostora za 18. svibnja od 17 do 19 sati radi 
predavanja i prezentacije razdjelnika topline.   

Zaključak: 
• Prijedlog se prihvaća. 

15) 
Stolnoteniski klub je zamolio veliku dvoranu za korištenje 24. svibnja od 17.30 do 19 sati radi 
održavanja predavanja. 

Zaključak: 
• Prijedlog se prihvaća. 

16) 
Predsjednik je pozvao prisutne na sportske susrete Mjesnih odbora na terenu ŠD Zamet u subotu 
4. lipnja. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Divna Pedić 

Predsjednik VMO Srdoči: 
Viktor Šalić 

  
 


