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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-23/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  9. listopada 2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 23. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

Dvadeset treća (14.) sjednica VMO Srdoči održana je 20. studenog 2008. godine s početkom u 
18.00 sati u prostorijama MO Srdoči, Srdoči 66a.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

 
Ostali nazočni:  

- Ivan Simić 
- Robert Urek 
- Vojko Mužina 
- Mladen Štic 
- Luka Vuković 

 
Sjednici nije bio nazočan:  

- Miroslav Maraš zamjenik predsjednika VMO  
 
 
 
Usvajanje zapisnika s 21.  sjednice VMO Srdoči: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. List "Moji Srdoči" 
2. Izvješće o usvojenim Programima rada 
3. Program za predškolsku djecu povodom blagdana 
4. Lokacije za kontejnere za komunalni otpad 
5. Razno 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
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AD 1 
 
Nakon poduže rasprave svih prisutnih oko trećeg broja lista "Moji Srdoči" i njegovog pripremanja, 
odnosno nesazivanja sastanka Ureñivačkog kolegija, donesen je slijedeći  

Zaključak: 

• kod izrade narednih brojeva održati će se prethodni sastanci i radni dogovori, nakon 
prikupljanja svih potencijalnih tekstova, ureñivački kolegij izabrat će one koji će se 
objaviti u narednom broju lista  

 
 
Članovi Ureñivačkog kolegija koji nisu članovi Vijeća, napuštaju sjednicu. 
 
AD 2 
 

Tajnica je u kratko iznijela izvješće o usvojenim Programima rada upućenim od  nadležnim 
Odjelima i odobrenim sredstvima od istih, i to za slijedeće programe: 

- kultura 7.000,00 kn 
- sport 3.800 kn  
- školstvo 1.600,00 kn  

Gosp. Simić izvještava Vijeće o poduzetim i planiranim aktivnostima Pododbora za kulturu. 
Napominje da programa iz kulture ne bi bilo da nema KU Plima. 
Zaključak:  

• Vijeće je prihvatilo izviješća. 

 
Gosp. Simić napušta sjednicu. 
 
AD 3 
 
Nakon nekoliko prijedloga o načinu podjele poklona razmjerno preostalim financijskim sredstvima 
dogovoreno je slijedeće: 

Zaključak: 

• pokloni će se dijeliti za djecu predškolskog uzrasta s područja MO Srdoči 
• roditelji su dužni prijaviti pravovremeno djecu, prilikom prijave će dobiti poklon bon i 

s njim podignuti poklon 
• zadužuje se tajnica da s ravnateljem OŠ dogovori slobodan termin dvorane 
• poslat će se nekoliko zamolbi za donacijom 
• pokloni će se kupiti nakon prikupljenih prijava 
• predstavu će po prethodno planiranom održati Udruga Loptica 

 
 
AD 4 
 
Od Komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke pristigao je 
odgovor na reklamacije lokacija za kontejnere za skupljanje komunalnog otpada, zajedno sa 
slikama lokacija i to u ulicama: 

- Kurirski put, 2 lokacije 
- Ive Vojnovića, 2 lokacije 
- raskršće Miroslava Krleže i Gustava Krkleca 
Zaključak: 

• Na navedene prijedloge prisutni nisu imali primjedbi. 
 
 
 
G-ña Matković zbog obaveza napušta sjednicu u 19:20 sati. 
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AD 5 

1) 

Gosp. Domagoj Ukić je dostavio zahtjev za postavljanjem prometnog ogledala  kod kućnog broja 
Dražice Zamet 121. 

 
Zaključak: 
• Zahtjev je usvojen i uputit će se nadležnima u Rijeka promet. 

2)  
Mještani naselja Baćići su dostavili zamolbu za izradom vodovodnog ogranka. 

Zaključak: 
• O istom problemu Mjesni odbor je nekoliko puta kontaktirao KD Vodovod i 

kanalizaciju. 
3) 
Odbor za mjesnu samoupravu je na svojoj sjednici istaknuo je važnost i obvezatnost dogovora 
djelatnika neposredno zaduženog s predstavnikom mjesnog odbora, a vezano za realizaciju 
prioriteta mjesnog odbora.  

Zaključak: 
• Vijeće je sa zadovoljstvom prihvatilo taj zaključak. 

4) 
Pristigao je odgovor na primjedbe na Prijedlog Plana zaprimljene u tijeku javne rasprave. 
5) 
Pristigao je odgovor na dopis Vijeća o uporabi zelenih površina. 

Zaključak: 
• Vijeće nije zadovoljno s odgovorom. 

6) 
Iz ulice Bartola Kašića 18 pristigao je zahtjev za postavljanjem betonskih gljiva ispred ulaza u 
zgradu, odnosno dozvole za postavljanjem - učvršćivanjem 

Zaključak: 
• Zahtjev je usvojen. 

7) 
Tajnica je izvijestila prisutne o činjenici da HEP neće moći postaviti ormarić za privremene 
priključke na planiranu lokaciju izmeñu betonskog i travnatog igrališta zbog slabog napona, nego 
da će ormarić biti smješten kod kontejnera. Premještanje na planiranu lokaciju će biti moguće 
nakon izgradnje trafostanice (za potrebe budućeg vrtića). 

Zaključak: 
• Vijeće nije zadovoljno, ali ne vidi način da se izmijeni nastala situacija. 

8) 
Tajnica je prenijela usmenu zamolbu velečasnog za pomoć pri kupnji poklona za Sv. Nikolu. 

Zaključak: 
• Zahtjev nije usvojen jer nema financijskih sredstava. 

9) 
Riječki sportski savez i Odjel GU za odgoj i školstvo su se očitovali o korištenju školske sportske 
dvorane. 
10) 
U toku rasprave upućeno je nekoliko primjedbi na čistoću i komunalni nered u naselju. 

Zaključak: 
• Zadužuje se tajnica da za iduću sjednicu Vijeća poziv uputi komunalnom redaru 

zaduženom za područje MO Srdoči. 
 
Sjednica je završila u 20.30 satI. 

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. 

 


