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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-23/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  9. listopada 2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 20. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

20. sjednica VMO Srdoči održana je 9. listopada 2008. godine s početkom u 18.00 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  
- Željka Matković članica VMO 
- Divna Pedić tajnica MO  

 
Ostali nazočni: Viktor Šalić i Arsenić Perislav 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Daniel Maračić član VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika s 10. sjednice VMO Srdoči: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Predstavljanje i prisega zamjenika člana Vijeća MO Srdoči 
2. Donošenje Programa rada za 2009. godinu (Odjel za gradsku samoupravu i upravu) 
3. Usvajanje prijedloga velikih komunalnih zahvata 
4. Rasporeñivanje ostatka financijskih sredstava od malih komunalnih zahvata (Rijeka promet) 
5. Pripreme za održavanje Svečane sjednice VMO Srdoči 
6. Razno 
uz nadopunu da prva točka dnevnog reda bude izlaganje gosp. Arsenića 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Predsjednik je dao riječ gosp. Arseniću koji je iznio tri teme zbog kojih je došao: ambrozija na 
privatnim i javnim površinama u naselju Tonžino, gradski javni prijevoz - linija 3A i ureñenje 
grañevinskih parcela. U polusatnu raspravu su se uključili svi prisutni. Gosp. Arsenić napušta 
sjednicu u 18:40 sati. 
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Zaključak: 

• Odjelu gradske uprave za komunalni sustav proslijedit će se dopis za uklanjanje ambrozije 
u naselju Tonžino 

• KD Autotroleju dostavit će se dopis za preregulacijom autobusne linije 3A subotom, 
nedjeljom i praznicima, te da autobusi voze po zimskom rasporedu tijekom cijele godine, 
neovisno o školskim praznicima. Isto tako da se linija 3A uskladi s gradskim linijama, da 
ima češće polaske. 

• Ureñenje grañevinskih parcela nije u nadležnosti komunalnog redarstva Grada Rijeke, osim 
ako se ne radi o javnim,  odnosno gradskim parcelama. 

 
 
 
AD 2 
 

Predsjednik je izjavio da je sukladno članku 18. Poslovnika Vijeća MO Srdoči gosp. Daniel Maračić 
pismenim putem svoj mandat u Vijeću MO Srdoči stavio u mirovanje.  
Shodno tomu SDP je imenovao u Vijeće MO Srdoči zamjenika člana gosp. Viktora Šalića  
sukladno čl. 19. Poslovnika Vijeća MO Srdoči.  
Gosp. Šalić je pročitao je i potpisao izjavu o prihvaćanju dužnosti člana Vijeća. 
Zaključak:  

• Vijeće je te činjenice primilo na znanje. 

 
 
AD 3 
 
Tajnica je prisutnima u kratkim crtama izložila novu Odluku o načinu financiranja mjesnih odbora 
koja je prihvaćena na Poglavarstvu Grada Rijeke, a koja predstavlja temelj za donošenje Programa 
rada koju financira Odjel za gradsku samoupravu  upravu. 

Zaključak: 

• Načelno su prihvaćeni programi za obilježavanje Dana MO, za izdavanje biltena i 
održavanje prigodne predstave za djecu u predblagdansko vrijeme u mjesecu prosincu. 
Usvajanje navedenih i eventualno nekih novih programa obavit će se na idućoj sjednici. 

 
 
AD 4 
 
Na prethodnoj sjednici prisutni članovi Vijeća razmatrali su prijedlog da se u Plan velikih razvojnim 
zahvata po mjesnim odborima uvrsti postavljanje kanalizacijske mreže u naseljima Diraki, Tonžino, 
Markovići, Baćići, Murini, stari Srdoči. 

Zaključak: 

• Prijedlog je jednoglasno prihvaćen uz napomenu da se s tim planom obuhvate i neki brojevi 
u ul. M. Lovraka koji nisu spojeni na kanalizacijsku mrežu. 

• tajnica je zadužena da ugovori sastanak s gosp. Blaževićem 
 
 
AD 5 
 
Tajnica je upoznala Vijeće s dopisom Rijeka prometa o 120.000,00 neutrošenih financijskih 
sredstava iz prioriteta za ovu godinu. 

Zaključak: 

• Odlučeno je da se s neutrošenim financijskim sredstvima asfaltira ulica u Markovićima kod 
brojeva 20 i 27, koja se na listi prioriteta MO Srdoči za 2008. godinu nalazi pod brojem 
23.20. 
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AD 6 
 
Predsjednik se pozvao na zaključak s 9. sjednice VMO Srdoči pod AD.2. u kojem izmeñu ostalog 
stoji da će se Dan MO Srdoči obilježiti u 10-om mjesecu. Predložio je da to ipak bude početkom 
11. mjeseca. 

Zaključak: 

• svečana sjednica  u povodu Dana MO Srdoči će se održati u četvrtak 6. studenog s 
početkom u 19:00 sati u atriju OŠ Srdoči 

• formalni dio: što je učinjeno, problemi na koje se nailazi i planovi za dalje 
• prije sjednice u dogovoru sa župnikom održati će se misa u 18:00 sati 
• uputiti pozive: gradonačelniku i Odjelu za gradsku samoupravu i upravu (Vukelić i Širola) 
•                        svim klubovima, sportskim i inim udrugama s područja MO 
•                        političkim strankama 
•                        privrednim subjektima, firmama 
•                        predsjednicima susjednih MO 
•                        zapovjedniku II policijske postaje 
• zatražiti donaciju 2.000,00 – 3.000,00 kn od Rijeka prometa 
• pripremiti domjenak za cca 150 ljudi 
• zatražiti donacije hrane i pića od ugostiteljskih objekata i pekarnica 
• Darinko Jugo, Pododbor za kulturu i Klapa Opatija će sudjelovati u kulturnom dijelu 

programa 
• organizirati izložbu slika u atriju škole 
• usmena zahvala svima koji su po odreñenim područjima doprinijeli radu mjesnog odbora 

 
 
AD 7 
 
1) 

Članovi Vijeća su u materijalima dobili izvješće o održanoj ekološkoj akciji Da Srdoči blistaju V, na 
kojoj nije bio prisutan nitko od njih izuzev gosp. Šalića koji tada nije bio vijećnik. Na temelju te 
uspješno održane eko akcije VMO Srdoči je dobilo Zahvalnicu i Priznanje Turističke zajednice 
Grada Rijeke. 
2)  
Tajnica je izvijestila da je od strane Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti zaprimljen dopis 
upućen Rijeka prometu da kroz pojačano održavanje u 2009. godini saniraju ulicu V. Čerine i cestu 
u starom naselju Srodči. 
3) 
Tajnica je izvijestila o problemu parkiranja u parku Tonžino koji sad neki iskorištavaju kao privatno 
parkiralište. 

Zaključak: 
• Postavljanje niske parkovne ograde sa sjeverne strane parka. Na upojnom bunaru, s južne 

strane parka ne postavljati ogradu. 
4) 
Tajnica je Vijeću izložila gotovo svakodnevne prigovore i žalbe grañana na koncesionara Kabel 
kanal i njegove radove. 
5) 
Zbog učestalih prigovora na nečistoću, odnosno pseći izmet u dječjem igralištu i pored, na zelenoj 
površini u ul. D. Cesarića, grañani su usmeno predložili postavljanje sanduka s vrećicama za pseći 
izmet. 

Zaključak: 
• Taj problem se treba rješavati na državnom nivou. Vrećice za pse se mogu postaviti tamo 

gdje vlada kultura. Kad bi se postavile u naselju razbacivale bi se po cijelom igralištu. 
6) 
Gosp Blečić je iznio da se u ul. A. B. Šimića – južni krak radi na postavljanju vodovodne mreže, 
nakon čega slijedi asfaltiranje iz sredstava komunalnih prioriteta VMO Srdoči 
7) 
Gosp. Blečić iznosi da se Gradu uputi prijedlog da se mjesnom odboru ustupi prostor u zgradi 



 4/4 

Rijeka prometa pored kamionskog terminala. U MO Srdoči ima puno aktivnosti koje se sve više 
razvijaju, a prostor nije dostatan za sve: djeca mladi, umirovljenici... 

Zaključak: 
• Prijedlog je usvojen i proslijedit će se dopis Rijeka prometu, Odjelu GU za komunalni 

sustav i Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. 
8) 
Gosp. Maraš predlaže da se Odjelu GU za odgoj i školstvo uputi dopis sa zahtjevom da prednost 
za korištenjem sportske dvorane OŠ Srdoči imaju klubovi s područja Srdoča. Tajnica je pročitala 
dio Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog i športskog prostora u ustanovama 
odgoja i školstva, koji se odnosi na redoslijed prioriteta korištenja.  

Zaključak: 
• Uputit će se dopis Odjelu GU za odgoj i školstvo sa zahtjevom da prednost za korištenjem 

sportske dvorane OŠ Srdoči imaju klubovi s područja Srdoča. 
9) 
Tajnica je iznijela prijedlog roditelja da se na dječjem igralištu kod Srdoči k.br.59 i 60 dostavi 
potrebna količina pijeska. 

Zaključak: 
• Prijedlog je usvojen i dopis će se proslijediti nadležnoj službi. 

10) 
Tajnica je izvijestila da je Odjel GU za komunalni sustav odbio prijedlog za redovitim održavanjem 
okoliša OŠ i igrališta u cijelosti, jer je to u nadležnosti škola, te da će ukoliko bude potrebno 
intervenirati u okviru sredstava za održavanje objekata ili eventualno prioriteta MO. 
11) 
Tajnica je izvijestila Vijeće o zamolbi za promjenom termina Udruge koraci – likovne radionice i to 
svaki drugi petak od 17:00 do 19:00 sati. Od strane ostalih korisnika nema promjene termina osim 
Udruge Plima koja će to napraviti nakon usklañivanje termina s polaznicima tečaja. 

Zaključak: 
• Prihvaća se. 

12) 
Tajnica je u materijalima za sjednicu dostavila odgovor gradonačelnika koji je Vijeće zatražilo o 
detaljnijim planovima izgradnje cestovne infrastrukture na području MO Srdoči. 
 
 
 
Sjednica je završila u 21.00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Divna Pedić 

Predsjednik VMO Srdoči: 
prof.dr.sc. ðuljano Ljubičić, dr. med. 

  
 
 
 
 

         
                                                  


