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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-23/1 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-1 
Rijeka,  14. siječnja 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 25. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

25. sjednica VMO Srdoči održana je 14. siječnja 2009. 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 
- Viktor Šalić, član VMO 
- Divna Pedić tajnica MO  

 
Ostali nazočni:  

-  
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
-   
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Priprema za javnu raspravu DPU stambenog područja Martinkovac i ponovnu javnu raspravu 

komunalno – servisnog područja Srdoči 
2. Razno 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 

U raspravu su se uključili svi prisutni i iznosili svoje primjedbe: protiv su izgradnje dok se ne riješi 
infrastruktura, odnosno prometnice zajedno s vodovodom, kanalizacijom i ostalim; nema zelenih 
površina; na području Martinkovca će živjeti preko 6.000 mještana, dakle još jedan mjesni odbor; 
drastično se narušava kvaliteta življenja grañana Srdoča, Martinkovaca i Kastva. 
Komunalno-servisno područje Srdoči, odnosno baza Autotroleja je kao plan odbijena još 2005. na 
Zboru grañana. 
 
Zaključak:  

• Pozvati na zajednički sastanak u Gradsku vijećnicu predstavnike sva 33 mjesna 
odbora Grada Rijeke u cilju da svi iznesu probleme koje imaju na svom području: 
urbanističke i komunalne, te zauzeti zajednički stav da se ovakvi planovi, koji 
narušavaju kvalitetu življenja, ne provode. 
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AD 2 
 
1) 

Tajnica je izvijestila da je potrebno izraditi Izvještaj o radu Vijeća MO Srdoči od 2005. do 2009. 
godine. Isti će ući u knjigu četverogodišnjeg Izvješća o radu Gradskog vijeća na kraju mandata. 

Zaključak: 
• Tajnica je zadužena da izradi navedeni Izvještaj. 

2)  
Tajnica je izvijestila prisutne da je objavljen natječaj za Naj on - line mjesni odbor. 

Zaključak: 
• Vijeće je usvojilo prijedlog da se prijavi za Naj on - line MO. 

3) 
Tajnica je pročitala odgovor KD Autotroleja o preregulaciji linije 3A i 2. Odgovor je negativan. 

Zaključak: 
• Vijeće nije zadovoljno, ali smatra da se ne može ništa više poduzeti. 

4) 
OŠ Srdoči je dostavila prijedlog o nabavci (posudbi) stroja za razastiranje granulata na travnatom 
igralištu. 

Zaključak: 
• Gosp. Maraš je napomenuo da će škola u dogovoru s Odjelom GU za sport realizirati 

nabavku navedenog stroja. 
5) 
Gosp. Maraš iznosi problem o ozljeñivanju nekoliko djevojčica od strane jednog mladića na 
školskom igralištu. 

Zaključak: 
• Prvenstveno je to problem koji treba riješiti policija koja čuva javni red i mir. 

6) 
G-ña Matković je istaknula da je ormarić za struju na školskom igralištu pozicioniran na krivo 
mjesto. Nije trebalo biti pored kontejnera već izmeñu travnatog i betonskog igrališta. 

Zaključak: 
• Pošto su radovi plaćeni ne postoji mogućnost izmještanja dogovorene lokacije. 

7) 
G-ña Matković ističe da je potrebno poslati dopis školi da se priključci za ormarić za struju koriste 
isključivo za potrebe Osnovne škole i Mjesnog odbora, dok se ne usuglase stavovi. 

Zaključak: 
• Prijedlog je usvojen. 

8) 
Tajnica navodi problem distribucije lista "Moji Srdoči". Jedan dio se podijelio u sklopu podjele 
poklona, dio u Klubu umirovljenika, dio grañanima koji dolaze u mjesni odbora, ali ostalo je 
nepodijeljeno cca 300 komada. 

Zaključak: 
• Distribuciju će izvršiti g. Štic, g. Mužina, g. Matković, g. Urek i g. Simić. 

9) 
Gosp. Maraš ističe da Rijeka promet svoje prazne prostore da je u najam preko Novog lista. Vijeće 
bi takoñer trebalo zatražiti od Grada dodatni prostor za svoje rad, jer je postojeći prostor 
nedostatan za sve aktivnosti. 

Zaključak: 
• Prijedlog je usvojen. Zadužuje se tajnica da sastavi i pošalje zahtjev Rijeka prometu i 

Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. 
10) 
Gosp. Šalić ističe da treba poslati dopis da se očisti teren oko barake na adresi Tina Ujevića 4. 

Zaključak: 
• Prijedlog je usvojen. 

11) 
Tajnica je izvijestila prisutne da je Odjel za gradsku samoupravu i upravu, odnosno Povjerenstvo,  
u cijelosti (20.000 kn) prihvatilo program vijeća MO Srdoči za 2009. godinu. 
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Zaključak: 
• Vijeće je prihvatilo izvješće sa zadovoljstvom. 

12) 
Ovlašteni predstavnik iz ulice G. Krkleca 19 ukazao je na potrebu da se stablo breze ispred breze 
potkreše po visini. 

Zaključak: 
• Zahtjev je prihvaćen i uputiti će se nadležnom Odjelu GU za komunalni sustav. 

13) 
Tajnica je izvijestila prisutne o odgovorima Županijske uprave za ceste o sigurnosti djece i pješaka 
u ul. A. Modrušana, te o spojnom dijelu ulice koja je u nadležnosti Rijeka prometa 
14) 
Tajnica je u materijalima dostavila kopiju članka Novog lista o (nestručno izvedenim) grañevinskim 
radovima u ulici A. B. Šimića. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20.40 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. 

  
 


