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PRIMORSKO–GORANSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA  
 
KLASA:     026-02/08-23/10 
URBROJ: 2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,      27. kolovoza 2008.  
 
 

 
ZAPISNIK  

S  18. SJEDNICE VMO SRDOČI  
 

 
Osamnaesta (9.) sjednica Vijeća MO Srdoči održana je 27. kolovoza 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  
- Željka Matković članica VMO 
- Divna Pedić tajnica MO  

Sjednici su, uz suglasnost predsjednika prisustvovali Ivan Katalinić i njegova supruga, stanovnici 
ul. J. Dobrile.  
 
Odsutni: 

- Daniel Maračić član VMO 
- Predrag Blečić član VMO  
 

 
 

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

DNEVNI RED: 
1. Usvajanje zapisnika s osme sjednice VMO Srdoči 
2. Pripreme za proslavu Dana mjesnog odbora Srdoči– Križevica 2008. 
3. Dogovor oko prikupljanja sredstava od strane sponzora i donatora 
4. Pripreme za rebalans financijskog plana 
5. Pripreme za donošenje Programa rada za 2009. godinu 
6. Razno 
 
 
Predloženi Dnevni red je jednoglasno usvojen, uz napomenu predsjednika da se prvo sasluša 
prisutni bačni par, a nakon toga krene s redovitim tijekom sjednice. 
Bračni par iz ulice Jurja Dobrile došao je s namjerom da ubrza postupak ureñenja njihove ulice koji 
su pokrenuli putem MO Srdoči i direktnim zahtjevom prema Odjelu GU za komunalni sustav. 
Krajem prošle godine su dobili odgovor da će se u prvoj fazi samo ohrapaviti postojeći sloj asfalta, 
no niti to do sad nije učinjeno. 
Zaključeno je da će se kontaktirati s ovlaštenim osobama u Rijeka prometu i provjeriti činjenično 
stanje, te o tom obavijestiti stanovnike ul. J. Dobrile. 
Katalinići napuštaju sjednicu u 19.30 sati. 
 
AD.1. 
Na predloženi tekst zapisnika s osme sjednice VMO Srdoči prisutni članovi VMO nisu imali 
primjedbi i isti je jednoglasno usvojen.  
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AD.2. 
Nakon duge polemike oko proslave Križevice i Dana MO Srdoči donesen je slijedeći 

Zaključak: 

• održat će se sportska natjecanja u povodu blagdana Sv. Križa 

• neće se organizirati kulturno-zabavni i gastronomski program, pošto se isti 
organizira u dvorištu crkve Sv. Križa 

• Dan MO Srdoči obilježit će se u 10-om mjesecu 

• podržati će se postavljanje zabavnog parka na igralištu OŠ Srdoči 

 
AD.3. 
Raspravljajući o mogućim donatorima ili sponzorima donesen je slijedeći 

Zaključak: 

• nije dovoljno uputiti dopis, nego je potrebno uspostaviti osobni kontakt s 
potencijalnim donatorima ili sponzorima. 

 
AD.4. 
Prisutni su se složili da o ovoj točci dnevnog reda raspravljaju na slijedećoj sjednici, kada će se 
podrobnije znati koje će sve aktivnosti odvijati za vrijeme obilježavanja blagdana Sv. Križa. Upute o 
Financijskom planu zaprimili su u materijalima za sjednicu. Tajnica je napomenula da se rebalans 
proračuna mora usvojiti najkasnije do 30. rujna. 
 
AD.5. 
Tajnica je prisutnima dala nekoliko obrazaca prošlogodišnjih Programa rada. Prisutni su se 
dogovorili da će na temelju njih do slijedeće sjednice razmotriti koje bi programe Vijeće odradilo u 
slijedećoj godini. Tajnica je napomenula da se Programi rada za 2009. godinu moraju usvojiti i 
dostaviti resornim organima do 15. rujna. 
 
AD.6. 

1) Tajnica je prisutne upoznala s odgovorom Odjela GU za komunalni sustav zbog dogovora 
za uvid u dokumentaciju – račune za obavljene radove iz komunalnih prioriteta na 
području MO Srdoči u 2007. godini. U materijalima za sjednicu su primili specifikaciju 
utrošenih sredstava od strane Energa. 

2) Tajnica je u materijalima za sjednicu dostavila presliku teksta s web stranice MO Drenova 
u kojoj je opisano postavljanje sandučića povjerenja za poštu namjenjenu kontakt 
policajcu. Pisanim, anonimnim putem grañani na taj način mogu dostaviti policiji 
informacije koje se odnose na sve oblike protupravnog ponašanja. 

3) Tajnica je upoznala prisutne o zahtjevu ŽUC-a za dostavom informacije od strane Vijeća 
MO, odnosno Župe Sv. Križa za dopuštanjem proširenja dijela ulice M. Grbac kod crkve 
Sv. Križa na cca 120 m2, a koji su u vlasništvu crkve. Informaciju o tome ŽUC mora 
zaprimiti u roku 15 dana, jer u protivnom odustaje od natječaja. 

4) Tajnica je prisutne upoznala s odgovorima Komisije za postavu privremenih objekata, u 
ovom slučaju kontejnera za smeće, na nekoliko lokacija u Srdočima. U svim dopisima 
Komisija upućuje VMO Srdoči na KD Čistoću i zajednički obilazak lokacija. 

5) Prihvaćen je prijedlog da se uputi dopis Rijeka prometu i Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav da se sanira cesta u starom naselju Srdoči i u ul. V. Čerine. 

6) Zaključeno je da je potrebno obavijestiti stranku SDP o nedolasku njihovog predstavnika 
g. Daniela Maračića na sjednice Vijeća MO Srdoči. Uz obrazloženje da je nedostatkom 
jednog člana Vijeća otežano normalno funkcioniranje Vijeća, te bi se možda uz prethodni 
dogovor s g. Maračićem u vijeće imenovan drugi član s liste. 

7) Tajnica je obavijestila prisutne o incidentu koji se dogodio kod zgrade M. Krleže br. 16 u 
koji je bila upletena policija, ovlaštena osoba zgrade E. Vidović, neki stanari i vlasnik 
Kabel kanala g. Kesar. Problem je bio u iskopu betona stare govornice koji se obavljao u 
ime MO, a g. Kesar je mislio da se vade njegovo vodovi kabelske mreže. 
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8) Tajnica je prisutne obavijestila da su članovi Kluba umirovljenika u kolovozu uredili 
(obrusili i premazali bojom i lakom u 5 slojeva) dva konferencijska stola u prostorijama MO 
Srdoči. Grad je osigurao potreban materijal. 

 

 

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

21.00 sat. 
Ovaj Zapisnik se sastoji od 2 (dvije) stranice. 

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


