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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-23/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  19.01.2012. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 18. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

Osamnaesta sjednica Vijeća MO Srdoči održana je 19.01.2012. 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 
- Dean Černeka član VMO 
- Miroslav Maraš član VMO 
- Divna Pedić tajnica MO 

 
Ostali nazočni:  

-  
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
- Željka Matković članica VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VMO Srdoči: 
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje Izvješća o radu VMO Srdoči za 2011. godinu 
2. Usvajanje novih pozicija za realizaciju neutrošenih sredstava prioriteta iz 2011. 
3. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 

 
AD 1 
U materijalima za sjednicu vijećnici su dobili Izvješće o radu za 2011. godinu. Predsjednik je upitao 
da li ima netko primjedbu ili nešto za dodati na predloženo Izvješće. Nije bilo dodatnih prijedloga niti 
primjedbi. 

Zaključak: 

• Izvješće o radu Vijeća MO Srdoči za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
jednoglasno je prihvaćeno. 
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AD 2 
Predsjednik je rekao da je preostalo neutrošenih sredstava prioriteta iz 2011. godine u iznosu od 
26.847,79 kn. Kako je trebalo brzo reagirati zbog kraja godine predsjednik je poslao očitovanje da 
se sredstva utroše na sanaciju asfalta u ulicama M. Krleže i G. Krkleca, u sklopu čega bi se sanirao 
asfalt u centru te izradila prilazna rampa prema parku, tj. ulazima u zgrade u ulici G. Krkleca. 

Zaključak: 
• Jednoglasno je prihvaćeno da nema promjena, te sve ostaje kako je napisano. 

 
AD 3 
1)  
Predsjednik je u kratko iznio odgovor Odjela za gradsku samoupravu i upravu glede neutrošenih 
sredstava Vijeća, te se najviše zadržao na roku 27. siječnja koji je postavljen za izradu biltena. 

Zaključak: 
• Jednoglasno je zaključeno da se rok izrade biltena prolongira do kraja veljače. 

2) 
Caffe bar „Milord“ zatražio je produljenje za 6 vikenda za redom počevši od 20. siječnja do 25. 
veljače. Rijeka promet je dopisom podržao produžavanje radnog vremena caffe bara „Milord“ s 
obrazloženjima da je bitno manje ekscesnih situacija na kamionskom terminalu kad caffe bar radi 
dulje. 

Zaključak: 
• Caffe bar „Milord“ se ne može staviti u povlašteni položaj s obzirom na ostale 

ugostitelje na području MO Srdoči i dobivati produljenje radnog vremena svaki 
vikend. Iznimke (povremeno produženje radnog vremena) po malo su postale pravilo. 

• Vijeće i dalje inzistira da vlasnik „Milorda“ dostavlja zahtjeve po pojedinim datumima 
kao i do sada. 

• Ukoliko vlasnik želi da caffe bar češće radi dulje tijekom mjeseca, treba predati 
zahtjev i registrirati caffe bar kao noćni klub. 

• U slijedećih 6 vikenda Vijeće je odobrilo produljenje radnog vremena za 3 vikenda do 
2 sata i to 20./21.01., 03/04.02. i 17./18.02.2012. godine. Za ostale vikende dalo je 
negativno mišljenje. 

3) 
Caffe bar „Mocca“ zatražio je produljenje radnog vremena do 2 sata za dane 28. siječnja i 4. veljače 
2012. Gosp. Maraš je komentirao da je uz cafe bar Mocca noćni klub koji radi puno dulje od 24, 
odnosno 2 sata. 

Zaključak: 
• Produljenje radnog vremena je jednoglasno prihvaćeno. 

4) 
Nakon rasprave o produljenju radnog vremena ugostiteljskim objektima na području MO Srdoči 
jednoglasno je donesen slijedeći  

Zaključak: 
• Svi ugostiteljski objekti koji dobiju produljenje radnog vremena dužni su nakon što 

dobiju Rješenje Odjela gradske uprave za poduzetništvo na svoja vrata, na vidljivo 
mjesto istaknuti obavijest da određene datume rade dulje od uobičajenog radnog 
vremena. 

5) 
Predsjednik se osvrnuo na prigovor za produljenje radnog vremena restorana „Skopski merak“ koje 
su potpisali stanari zgrade D. Tadijanovića 1 u sklopu koje se nalazi navedeni restoran. 

Zaključak: 
• Stanarima će se poslati dopis u kojem će se obrazložiti da je došlo do nesporazuma 

jer je vlasnik taj koji je dužan pravovremeno obavijestiti stanare. Vijeće MO daje samo 
svoje mišljenje, a Odjel gradske uprave za poduzetništvo izdaje Rješenje o 
produljenju radnog vremena. 

6) 
Predsjednik je naglasio da je potrebno poslati dopis Energu i Gradu Rijeci da se iz sredstava 
prioriteta namijenjenih za proširenje javne rasvjete ne naplaćuju kablovi ugrađeni u trup ulice D. 
Tadijanovića pred nekoliko godina. Ti kablovi što se planiraju naplatiti znatno poskupljuju investiciju. 
Naveo je i činjenicu da je onaj tko gradi cestu dužan napraviti i infrastrukturu.  
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Zaključak: 
• Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Zatražit će se očitovanje zašto se postavljanje 

kablova naplaćuje iz sredstava MO kad su radovi napravljeni pred 3 godine. 
7) 
Predsjednik je napomenuo da će se promocija knjižnog izdanja „Srdoči nekad“ održati u dvorani 
MO Srdoči 26. siječnja u 18 sati. Pozvao je sve da dođu na promociju.  
Tajnica je dodala da je Odjel GU za kulturu za 2012. godinu osigurao 2.000,00 kn za dovršetak 
izdanja knjižnog izdanja od čega se dio sredstava treba utrošiti za lekturu zbornika. Predsjednik je 
predložio da se ostatak od cca 470,00 kn  utroši za domjenak prilikom promocije. 
Gosp. Černeka je rekao da je sin predsjednice Udruge Mavrica putem portala Moja Rijeka 
okarakterizirano Vijeće MO Srdoči kao „Egrupu nesposobnih ljudi koji se uglavnom bave sami 
sobom i nisu sposobni odraditi većinu onoga sto se od njih tražiE“ stoga odbija prihvatiti 
predsjednikov prijedlog. 

Zaključak: 
• Prijedlog da se sredstva utroše za domjenak nije prihvaćen, jer za njega nije glasala 

većina prisutnih. 
8) 
Zaprimljen je prijedlog Udruge „Mavrica“ da Vijeće MO iz svog dijela dobivenih sredstava od 
prodaje knjige učestvuje zajedno s Udrugom u nekom od programa od općeg interesa za građane 
naselja. Također je predloženo da se financijski pomogne maškarani pohod. 

Zaključak: 
• Vijeće MO će svoja sredstva utrošiti u obilježavanje Dana MO, tj. Križevice. 
• U 2012. godini planirano je 500,00 kn za glazbu u programu Maškare. 

9) 
Predsjednik je iznio zaključke sa sastanka održanog 4. siječnja s grupom građana naselja 
Martinkovac na temu bukobrani uz zaobilaznicu. Zaključeno je da će se zatražiti rezultati mjerenja 
buke koje je započelo još 2009. godine, kao i projektna dokumentacija izgradnje bukobrana. 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

10) 
Zaprimljen je dopis u kojem se traži suglasnost MO za rekonstrukcijom prilaza prema obiteljskoj 
kući na adresi Srdoči 2 

Zaključak: 
• Vijeće MO Srdoči daje suglasnost ukoliko se radovima ne zadire u tek asfaltiranu 

javno-prometnu površinu, u suprotnom ne daje, odnosno da zahtjeva da se vlasnik 
drži svojeg dvorišta i unutar njega izvrši rekonstrukciju. Uz obrazloženje da radovi na 
infrastrukturi nisu bitnije mijenjali nagib prilaza navedenoj kući, dapače, nagib rampe 
je sada blaži nego prije izvođenja radova. 

11) 
Predsjednik je rekao da ga je ponovno kontaktirao gosp. Dražen Čačić iz ul. Ante Modrušana kako 
bi se poslala požurnica za izgradnjom proširenja vodovodne mreže u dijelu navedene ulice. 

Zaključak: 
• Kako je zaprimljen odgovor da će se navedeni radovi izvršiti nema potrebe za slanjem 

požurnice. 
12) 
Tajnica je rekla da će u narednim danima doći do promjene tajnika na način da će u MO Srdoče 
doći tajnica gđa Vesna Širola koja je do sada radila u MO Grbci i MO Gornji Zamet. Točnije, gđa 
Širola će do daljnjega biti tajnica koja će raditi u MO Srdoči i MO Grbci. 

Zaključak: 
• Prisutni su navedeno primili na znanje. 

 
 

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 

 


