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PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 
KLASA:     026-02/08-23/8 
URBROJ: 2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,      11. lipnja 2008.  
 
 

 
ZAPISNIK  

SA 16. SJEDNICE VMO SRDOČI  
 

 
Šesnaesta (7.) sjednica Vijeća MO Srdoči održana je 11. lipnja 2008. godine s početkom u 19.30 
sati u prostorijama MO Srdoči, Srdoči 66a.  
 
Sjednici su bili nazočni:  

- ðuljano Ljubičić predsjednik VMO Srdoči 
- Predrag Blečić član VMO  
- Željka Matković članica VMO 
- Divna Pedić tajnica MO  
 

Odsutni: 
- Miroslav Maraš zamjenik predsjednika VMO  
- Daniel Maračić član VMO 
 

Po pozivu predjednika na sjednici su bili predstavnici grañana dijela naselja Martinkovac: 
- Duško Batinac i 
- Šime Badurina 

 
 
 

 
Nakon što je predsjednik VMO utvrdio potrebnu većinu za početak sjednice, predložio 

je slijedeći: 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa šeste sjednice VMO Srdoči 

2. Plan cestovne i stambene izgradnje na području Dražice –Zamet  

3. Priprema za tiskovnu konferenciju i distribuciju 2. broja lista Moji Srdoči 

4. Datum podjele, program i nagrade u akciji «Birajmo najljepšu okućnicu i balkon 2008.»  u MO 
Srdoči 

5. Razno 
 
Predloženi Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 
AD.1. 
Na predloženi tekst zapisnika sa šeste sjednice VMO Srdoči prisutni članovi VMO nisu imali 
primjedbi i isti je jednoglasno usvojen.  
 
AD.2. 
U uvodnoj riječi gosp. Batinac je obrazložio razlog njihovom prisustvovanju sjednici vijeća MO. 
Tražeći adaptaciju radionice došao je do saznanja da je u izradi DPU za stambeno područje 
Martinkovac. Uvidom u prijedloge nacrta utvrdio je da se na području Martinkovca planiraju 
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izgraditi višestambeni objekti i ceste. Sav promet od poslovnih objekata, kojih na području 
sjevernog dijela ul. Martinkovac ima mnoštvo i budućih stambenih objekata bi se usmjerio na cestu 
D-304. ̋ DPU-om je planirana cesta koja nije planirana GUP-om i koja pravno ne može proći. Ako 
treba podnijet ćemo tužbu ustavnom sudu ̋ riječi su gosp. Batinca. Predstavnici grupe grañana 
najavili su sastanak sa S. Škuncom. 
Nakon polusatne rasprave donesen je slijedeći  

Zaključak: 

• Nakon sastanka sa Škuncom grañani će uputiti Vijeću svoje prijedloge koje će 
Vijeće MO Srdoči podržati. 

 
AD.3. 
Nakon kratke rasprave o konferenciji za novinare i distribuciji lista Moji Srdoči donesen je slijedeći 

Zaključak: 

• Neće se održati tiskovna konferencija nego će gosp. V. Mužina napisati članak i 
dostaviti Novom listu i Večernjem listu. Distribuciju će obaviti osobe koje su 
sudjelovale u pripremi lista i to isključivo u poštanske sandučiće. 

 
AD.4. 
Podjela nagrada u akciji Birajmo najljepšu okućnicu i balkon u MO Srdoči u 2008. godini održat će 
se 23.06.2008. s početkom u 18.00 sati. Fond nagrada obuhvaćaju poklon bonovi za kupnju 
sadnica u iznosu 1.500,00 kn, poklon bonovi za osiguranje imovine u vrijednosti 450,00 kn, 5 
knjiga Volim Rijeku i 5 suvenira Voje Radoičića. U programu će sudjelovati članovi Pododbora za 
kulturu MO Srdoči i Klapa Opatija. 

Zaključak: 

• Komisija će odlučiti na koji će način i u kojim iznosima sudionicima rasporediti 
nagrade. 

 
AD.5. 

1) Gosp. Blečić je upozorio na loše sanirani prekop, hupser, u ul. M. Krleže kod k.br. 5. 

Zaključak: 

• Obavijestiti komunalno redarstvo i KD ViK koji su dužni sanirati prekop. 

2) Tajnica je ponovno Vijeće upoznala s prijedlogom sa sastanka nekolicine vijeća mjesnih 
odbora Grada Rijeke. Dopis se nalazi u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

Zaključak: 

• Prisutni u potpunosti podržavaju navedene prijedloge. 

3) Vijeće MO Srdoči dalo je pozitivno mišljenje za korištenje prostorija na adresi Srdoči 65b 
20.06.2008. od 19 do 21 sat u svrhu održavanja osnivačke skupštine udruge grañana, a 
inicirano od strane Zorana Jalšoveca. 

4) Tajnica je upoznala prisutne s problemom 2 kontejnera u ul. A. B. Šimića koji se nalaze 
jednim dijelom na javnoj površini, a drugim dijelom na privatnom posjedu. 

Zaključak: 

• S istim upoznati komunalnog redara. 

5) Tajnica je upoznala Vijeće s činjenicom da gñica Sanja Stajčić 2 mjeseca ne koristi 
prostor na adresi Srdoči 65b kako je ugovoreno. Posjeduje ključeve prostora putem 
reversa. 

Zaključak: 

• Uputiti Odjelu prijedlog za raskidom Ugovora o korištenju prostora i vraćanju 
ključeva u roku 8 dana. 

6) Tajnica je prisutnima prenijela neslužbenu informaciju od strane Rijeka prometa, a 
dobivenu od KD Vodovoda i kanalizacije, da se u ul. A. B. Šimića neće raditi 
rekonstrukcija vodovoda slijedećih 10 godina. 
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7) Gosp. Maraš je zamolio tajnicu da u njegovo ime iznese žaljenje na odluku uredništva 
lista Moji Srdoči za neprihvaćanje njegovog članka o meñuvlasničkim odnosima s 
obrazloženjem da to nije tema koja se odnosi na grañane MO Srdoči već samo na privatni 
problem pa se nada da će isti članak izaći u slijedećem broju koji bi mogao biti izdan 
krajem rujna. 

• Članovi Vijeća su informaciju primili na znanje. 

8) Tajnica je upoznala Vijeće sa zamolbom stranke HKDU i korištenjem prostorija na adresi 
Srdoči 66a i to 2. i 4. utorak od 20 do 21 sat.  

     Zaključak: 

• Potrebno je po mogućnosti dogovoriti drugi termin. 

9) Tajnica je u materijalima za sjednicu dostavila i odgovor KU Plima na njihovu zamolbu od 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu o besplatnom korištenju prostorije na adresi 
Srdoči 66a. 

Zaključak: 

• Članovi Vijeća su informaciju primili na znanje. 

10) Prisutni su ponovno raspravljali o izvješću o utrošenim sredstvima za komunalne prioritete 
MO Srdoči u 2007. godini.  

     Zaključak: 

• Potrebno je održati sastanak s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav. 

11) Tajnica je upoznala prisutne o natječaju za najbolji Dan mjesnog odbora, o kriterijima i 
nagradama.  

 
 
 

 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 

21.00 sati. 
 
Ovaj Zapisnik se sastoji od 3 (tri) stranice. 

 
 
 
 
 
 Zapisničar  
vodeći referent (2) tajnica MO Srdoči Predsjednik VMO Srdoči  
 Divna Pedić  prof.dr.sc. ðuljano Ljubičić, dr. med. 
 
 
 
 
 
 
   

 


