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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-23/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  29. 06. 2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 12. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

Dvanaesta sjednica Vijeća MO Srdoči održana je 29.06.2011. 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 
- Željka Matković članica VMO  
- Divna Pedić tajnica MO 
 

Ostali nazočni:  
- Tomislav Bunoza 
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
- Miroslav Maraš član VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice VMO Srdoči: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Nestanak Alena Poropata 
2. Pripreme za Križevicu  
3. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 

 
AD 1 
Gosp Černeka je iznio što je sve poduzeto u potrazi za nestalim sumještaninom koji od 1979. 
godine živi na Srdočima. U akciju su se uključili ponajprije njegovi prijatelji, ali i ljudi koji ga niti ne 
poznaju. Černeka je kazao da se svašta komentira po naselju, a nitko se ne želi priključiti potrazi. 
Smatra da je Mjesni odbor trebao i treba poduzeti više u potrazi za nestalim Alenom, osim samog 
članka na web stranicama. U razgovor su se uključili svi prisutni. 

Zaključak: 

• Uputiti dopis policiji što su poduzeli, u kojoj je fazi potraga, da li je uključen GSS. 
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• Poslati dopis svim medijima da što više obavještavaju javnost o Alenovom nestanku. 
 
AD 2 
Predsjednik je u kratko iznio plan proslave Dana Mjesnog odbora i Križevice s napomenom da će 
ove godine biti skromnije od prijašnjih, bez šatora. Naveo je da će se održati sportski programi 
(boćalište, sportski tereni i Klub umirovljenika) i kulturni dio koji će se održati u prostorijama 
Mjesnog odbora. Napomenuo je da će se udruga Mavrica uključiti u obilježavanje Križevice. 
Predložio je da se sastanu Pododbori za sport i kulturu kako bi se dogovorili oko detalja. 

Zaključak: 
• Prisutni nisu imali primjedbi ni prijedloga. 

 
AD 3 
1)  
Gosp. Tomislav Bunoza (prisustvuje sjednici Vijeća) stanovnik je naselja Baćići i predstavnik 
grañana koji je dostavio Mjesnom odboru zajednički dopis mještana naselja Baćići o preregulaciji 
prometa u dijelu naselja Baćići, od Rešetara prema TC Plodine i to iz dvosmjernog u jednosmjerni 
promet. Zatražio je da se dopis uputi Rijeka prometu. 

Zaključak: 
• Kako navedeni zahvat nije u nadležnosti rješavanja mjesnog odbora, a izneseni 

prijedlog mijenja režim prometa, pa samim tim i navike grañana, donesen je Zaključak 
da se održi zajednički sastanak u mjesnom odboru izmeñu stanara naselja i stručnih 
osoba iz Rijeka prometa na kojem će se donijeti krajnje rješenje. 

2) 
Gña. Matković je dala primjedbu na ovogodišnju realizaciju prioriteta MO od strane Energa i to za 
lokaciju u ulici T. Ujevića kod broja 2 za koju je planirano 77.000,00 kn. Izjavila je da se složila s tim 
da se na toj lokaciji postavi proširenje javne rasvjete, ali u ulici, a ne na privatnoj površini kako je 
napravljeno. Stoga se ograñuje od načina realizacije navedene stavke prioriteta. Ukoliko se radovi 
ne obustave i rasvjeta ne postavi u ulici, o istom će obavijestiti USKOK. Navedenu izjavu Vijeće je 
primilo na znanje i nije bilo daljnje rasprave. 
3) 

DŠR Active je predao Zahtjev za korištenjem velike dvorane za rekreaciju za žene i aerobik 
(srednjoškolci, studenti i ostali) i to ponedjeljkom i srijedom od 18 do 20 sati. 

Zaključak: 
• Vijeće MO Srdoči daje negativno mišljenje iz razloga što uvjeti koje ima velika 

dvorana ne zadovoljavaju uvjete aerobika, jer se u dvorani nalazi veliki konferencijski 
stol, 3 manja i 70 stolica koje se stalno trebaju razmještati. 

4) 

Cafe bar Mocca zatražio je produženje radnog vremena 15. i 29.07. do 3:00 sata. 

Zaključak: 
• Vijeće MO Srdoči daje pozitivno mišljenje cafe baru Mocca za navedene dane do 2 

sata. 
5) 

Cafe bar Milord pub zatražio je produženje radnog vremena 8. i 9.07. do 3:00  sata 

Zaključak: 
• Vijeće MO Srdoči daje pozitivno mišljenje cafe baru Milord pub za navedene dane do 

2 sata. 
6) 

Cafe bar Milord pub zatražio je produženje radnog vremena 15. i 16.07. do 3:00  sata 

Zaključak: 
• Vijeće MO Srdoči daje pozitivno mišljenje cafe baru Milord pub za navedene dane do 

2 sata. 
7) 

Gosp. Maraš je prilikom prijašnjeg dolaska u tajništvo predložio da Vijeće MO dade suglasnost da 
stanari u ulici Srdoči kod kućnog broja 66 o svom trošku izgrade rampu za invalide koja će 
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omogućiti invalidnoj djevojci u susjedstvu lakši prolaz bez nošenja na rukama. 

Zaključak: 
• Svi prisutni su se složili s prijedlogom. 

8) 

Rijeka promet je poslao dopis da je iz stavke ureñenja starih Srdoča preostalo 70.963,08 kn bez 
PDV-a, te je dao prijedloge koje lokacije bi trebalo najhitnije riješiti. 

Zaključak: 
• Kako u dopisu nije navedeno kolika je procjena radova na navedenim stavkama, 

uputit će se dopis za dodatnim pojašnjenjem, odnosno troškovnikom kao i s 
dodatnom lokacijom za koju vijeće MO Smatra da je hitnija za rješavanje, a to je 
odvodnja oborinskih voda u ulici A. B. Šimića na kojoj se zadržava velika količina 
vode. 

9)  

Odbijen je zahtjev za postavljanjem usporivača prometa u ulicama Kurirski put i Tonžino, a u dopisu 
se spominje i preregulacija prometa u starim Srdočima koja u zahtjevu Vijeća nije spominjana. Gña 
Matković je napomenula da raskršće ul. Kurirski put prema 233 nije dobro izvedeno jer nije 
pregledno zbog novosagrañenog zida. 

Zaključak: 
• Mišljenje struke se uvažava, ali se smatra da u starom naselju Srdoči nije potrebna 

preregulacija prometa. 
• Potrebno je uputiti zahtjev Rijeka prometu za postavljanjem znaka ograničenja brzine 

u ulici Kurirski put i to od Put Srdočen pa sve do raskršća s cestom 233. 
• O navedenom problemu slabe preglednosti na raskršću 233 i Kurirskog puta 

potrebno je obavijestiti Rijeka promet. 
10) 

Odbijen je prijedlog VMO da se izmjeste pješački prijelazi u M. Krleže kod raskršća s M. Lovrakom i 
A. Modrušanom, a uvažen je prijedlog da se izmjesti pješački kod Plodina na način da se postavi 
zapadnije kod izlaza u betonskom zidu, što je i učinjeno.  

Zaključak: 
• Kako prijedlog o izmještanju pješačkog prijelaza na raskršću ulica A. Modrušana i 

nije usvojen Vijeće MO je većinom glasova donijelo Zaključak da se isto ukine, uz 
prijedlog da se razmotri obilježavanje pješačkog u ul. A. Modrušana, kod broja 3. 

11) 

Zaprimljen je mail sa zahtjevom da se na dječjem igralištu i oko njega postavi znak zabrane psima, 
da komunalni redar to područje obilazi u jutarnjim satima radi mnogobrojnih pasa (tj. izmeta koji se 
ne čisti, bez povodca i brnjica), te da se postavi ograda oko dječjeg parkića kao na boćalištu 

Zaključak: 
• Uputiti Odjelu GU za komunalni sustav zahtjev za postavljanjem dviju tabli sa 

znakom zabrane psima i to na igralištu kod toplane i u naselju Blečići. 
12) 

Ponovno je zaprimljen zahtjev za postavljanjem zaštitnih stupića kod vodovodnih šahti u T. Ujevića 
na broju 33 i kod broja 2. 

Zaključak: 
• Potrebno je uputiti požurnicu za obje lokacije. 

13) 

Joga u svakodnevnom životu najavila je mogućnost ponovnog pokretanja treninga u jesen 2 puta 
tjedno u terminima kao i u proljeće ponedjeljkom i srijedom od 20:30 do 22 sata. 

Zaključak: 
• Prijedlog je  jednoglasno usvojen. 

14) 

Predsjednik je obavijestio prisutne da je održana podjela nagrada za najljepšu okućnicu i balkon, te 
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da je održano predavanje dr. ðane Pahor o tome što grañani mogu učiniti u suzbijanju komaraca. 

15) 

Predsjednik je rekao da je proslijeñen je dopis Rijeka prometu za postavljanje zaštitnih stupića zbog 
nepropisnog parkiranja u ul. D. Tadijanovića, a na temelju zahtjeva grañana iz navedene ulice. 

16) 

Predsjednik je rekao da je proširenje javne rasvjete u ul. D. Tadijanovića procijenjeno na 80.000,00 
kn. Kako Grad ove godine ne može realizirati taj zahvat VMO-u je upućeno pitanje može li se 
stavka uvrstiti u prijedlog prioriteta MO za 2012. godinu? 

Zaključak: 
• Kako su prijedlozi prioriteta za 2012. već poslani prema Gradu, navedena stavka će se 

uvrstiti u listu za 2013. godinu. 
 

17) 
Predsjednik je u kratko dao informaciju o dogañajima vezanim za ruševnu zgradu Srdoči 38 koju je 
susjed gosp. Abramović ogradio i označio kao privatni posjed, a zbog čega su reagirali pojedini 
grañani. Objasnio je da imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni, te da će navedeni susjed pokrenuti 
tužbu kako bi se zaštitio od eventualnog nesretnog slučaja izazvanog padanjem kamenja s 
ruševnog objekta. 
 
18) 
Predsjednik je predložio da se uputi dopis izvoñačima radova i Rijeka prometu da na raskršću ulica 
M. Lovraka i Srdoči voda i dalje leži na cesti jer je krivo izveden nagib. 

Zaključak: 
• Prijedlog je usvojen. 
 

19) 
Predsjednik je naveo da je zaprimljena zamolba grupe grañana za uvrštavanjem dijela naselja 
Murini, prema broju 7 u plan proširenja komunalne infrastrukture – vodovoda i kanalizacije. 

Zaključak: 
• Zamolba je usvojena i proslijedit će se nadležnom Odjelu i Direkciji. 

 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Divna Pedić 

Predsjednik VMO Srdoči: 
Viktor Šalić 

  
 


