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PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 
KLASA:     026-02/08-23/9 
URBROJ: 2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,      17. srpnja 2008.  
 
 

 
ZAPISNIK  

SA 17. SJEDNICE VMO SRDOČI  
 

 
Sedamnaesta (8.) sjednica Vijeća MO Srdoči održana je 17. srpnja 2008. godine s početkom u 
19.00 sati u prostorijama MO Srdoči, Srdoči 66a.  
 
Sjednici su bili nazočni:  

- ðuljano Ljubičić predsjednik VMO Srdoči 
- Miroslav Maraš zamjenik predsjednika VMO  
- Predrag Blečić član VMO  
- Divna Pedić tajnica MO  
 

Odsutni: 
- Željka Matković članica VMO 
- Daniel Maračić član VMO 
 

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

je slijedeći: 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa sedme sjednice VMO Srdoči 

2. Zamolba za odgañanjem donošenja DPU-a i odgovor gradonačelnika 

3. Suradnja Kluba umirovljenika i Vijeća MO Srdoči 

4. Izvješće sa sportskih takmičenja u povodu Dana Sv. Vida 

5. Izvješće s dodjele nagrada za najljepšu okućnicu i balkon 

6. Razno 
 
Predloženi Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 
AD.1. 
Na predloženi tekst zapisnika sa sedme sjednice VMO Srdoči prisutni članovi VMO nisu imali 
primjedbi i isti je jednoglasno usvojen.  
 
AD.2. 
Prisutni su se uključili o raspravu oko gradonačelnikova odgovora (dostavljenog u materijalima za 
sjednicu) na molbu Vijeća MO Srdoči za odgañanjem donošenja DPU-a, dok god se ne riješe, više 
puta iskazane potrebe, a koje se odnose na nedovoljnu infrastrukturu, prvenstveno prometnice. Svi 
su se složili da je odgovor ispolitiziran. 
Nakon rasprave o tome koje korake dalje poduzeti donesen je slijedeći 

Zaključak: 

• Ponovno poslati požurnicu gradonačelniku da dostavi odgovor kako je dogovoreno 
na sastanku (7.5.2008). 
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• Ostaje se pri prvotnim zaključcima da se prije izgradnje objekata izgradi 
infrastruktura, ne pristaje se na paralelni rad. 

• Najaviti se telegramom predsjednici Gradskog vijeća neposredno prije sjednice GV 
na kojoj će na dnevnom redu biti donošenje DPU-a trgovačkog područja 
Martinkovac, ukoliko odbije, sazvati konferenciju za medije. 

• Prijaviti skup, okupiti se ispred kamionskog terminala i stopirati auto škole, jer je 
još 80-ih godina obećano da će se prostor terminala dati na korištenje grañanima 
Srdoča. 

 
AD.3. 
Gosp Maraš je prisutnima iznio tijek dogañaja na aktualnom satu gradonačelnika u MO Srdoči 
18.06.2008. kada je izrečeno niz neistina i "blaćenja" Vijeća MO Srdoči. Pokušavši demantirati 
izneseno, doživio je verbalni napad od strane nekoliko grañana, većinom članova Kluba 
umirovljenika, koji su izmeñu ostalog naveli da se peticija (za infrastrukturu) ne bi potpisivala u 
njihovim prostorijama – Klubu da su to neki znali. Gosp. Maraš smatra da se službenim dopisom 
treba upoznati članove Kluba da prostorije Kluba nisu njihovo vlasništvo nego da su oni samo 
korisnici tog prostora. Gosp. Blečić i gosp. Ljubičić su se uključili u raspravu konstatirajući da je to 
bio stranački skup i donesen je slijedeći 

Zaključak: 

• Suradnja Vijeća s Klubom je dobra, a s pojedincima se ne treba baviti. Negacija je 
najbolja strategija. 

 
AD.4. 
Gosp. Maraš je na sjednicu donio priznanje i pehar za osvojeno drugo mjesto u malonogometnom 
turniru izmeñu mjesnih odbora grada Rijeke održanih povodom Dana Sv. Vida. Istaknuo je da je 
konkurencija bila jaka i da je zadovoljan igrom ekipe koju je okupio. Ekipe boćara i kartaša nisu 
postigle značajniji uspjeh.  

 
AD.5. 
Gosp. Ljubičić je izvijestio prisutne o dodjeli nagrada u akciji Birajmo najljepšu okućnicu i balkon 
koja je održana 23. lipnja. Tom akcijom je potvrñeno da život čine male stvari i s njom je potrebno 
nastaviti – istaknuo je pri tom gosp. Ljubičić.  
 
AD.6. 

1) Potrebno je započeti pripreme za proslavu Križevice. Podržan je prijedlog gosp. Blečića o 
korištenju prostora kamionskog terminala u tu svrhu. 

Zaključak: 

• Dostaviti zahtjev da se terminal da na korištenje VMO Srdoči za održavanje 
Križevice u nedjelju i ponedjeljak, 14. i 15. rujna 2008. 

• Poslati javni poziv grañanima da se jave za sudjelovanje u organiziranju Križevice. 

2) Tajnica je upoznala prisutne s odgovorom Odjela GU za komunalni sustav, a na temu 
realizacije sredstava prioriteta MO Srdoči u 2007. godini u kojem stoji da se uvid u 
troškovnike, ugovore i račune može izvršiti u Direkciji zajedničkih komunalnih djelatnosti, 
a za radove koje su obavljali Rijeka promet i Energo zatražiti direktno od tih tvrtki. 

Zaključak: 

• Uputiti e-mailom poziv za sastanak Ireni Miličević. 

3) Gosp. Blečić iznosi nezadovoljstvo zbog neučinkovitosti policije, naročito kod nepropisnog 
parkiranja, koja bi svojim prisustvom trebala spriječiti da doñe do prekršaja. 

Zaključak: 

• Uputiti dopis II policijskoj postaji da na području Srdoča policija ureduje svaki dan i 
skrenuti im pažnju na prometovanje ul. T. Ujevića i novim dijelom ul. D. Cesarića. 

4) Grupa grañana iz ul. S. Hrvatina uputila je zahtjev za postavljanjem prometnih znakova 
ograničenja nosivosti u njihovoj ulici. 



 3/3

Zaključak: 

• Prihvaća se prijedlog i uputit će se na daljnje postupanje. 

5) Vijeću je upućena zamolba od strane KK Bura za organiziranjem košarkaškog turnira u 
povodu Dana MO Srdoči. 

Zaključak: 

• Prijedlog se odbija uz obrazloženje da samo sportski klubovi i društva s područja 
Srdoča u to vrijeme mogu organizirati turnire. 

6) Tajnica je prisutne upoznala sa sastankom koji je 18.06. održan kod župnika, a na temu 
proširenje ceste M. Grbac kod crkve. 

7) Stanari zgrade na adresi G. Krkleca 21 uputili su zamolbu za čišćenjem i deratizacijom 
skloništa na istoj adresi. 

Zaključak: 

• Prihvaća se, u potpunosti, zamolba stanara zgrade G. Krkleca 21 i uputit će se na 
daljnje postupanje. 

8) G. Dean Kolar, D. Šimunovića 5, ponovno se pismeno obratio Vijeću (prvi put 2005. 
godine) za saniranje obradivih površina uslijed slijevanja oborinskih voda s ceste D-304 u 
njegov i susjedne vrtove.  

Zaključak: 

• Uputit će se ponovno dopis Hrvatskim cestama pošto je cesta D-304 u njihovoj 
nadležnost, a isto tako Rijeka prometu i Odjelu GU za komunalni sustav. 

9) Tajnica je izvijestila prisutne da je 15. rujna zadnji rok za predaju Programa za kulturu u 
2009. godini. Na pitanje prisutnih da li je o tom obavijestila g. Simića potvrdno je 
odgovorila i napomenula da mu je dostavila sav potreban materijal za prijavu. 

10) Tajnica je članovima Vijeća u materijalima za sjednicu dostavila dopis Rijeka prometa 
upućen KD Vodovodu i kanalizaciji o izvoñenju radova u ul. I. Dončevića i A. B. Šimića; 
materijal sa sjednice Poglavarstva i članak iz Novog lista o izgradnju vrtića u Srdočima; te 
odgovore Direkcije za urbanizam i ekologiju na primjedbe prijedloga Izmjena i dopuna 
DPU dijela naselja Srdoči sa prethodne i javne rasprave. 

11) Tajnica je upoznala prisutne s odgovorom Energa o postavljanju lampe na zadnji stup u 
Dirakima u kojem su oni zatražili od Vijeća da tu stavku uvrsti u listu prioriteta za 2009. 
godinu, što je Vijeće već i prije učinilo. 

12) Tajnica je prisutne upoznala s dopisom g. Marijana Mekinića vezano za izgradnju dijela 
nogostupa uz cestu D-304 preko puta Elektromaterijala i s dopisom stanara ul. I. 
Vojnovića u koje stanovnici te ulice izražavaju nezadovoljstvo odvožnjom smeća od strane 
Čistoće. 

Zaključak: 

• O tom će se upoznati Rijeka promet, odnosno KD Čistoću. Tajnica je izvijestila da je 
komunalno redarstvo s istim upoznato. 

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

21.00 sat. 
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. 
 
 


