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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-23/2 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-1 
Rijeka,  18. veljače 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 26. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

26. sjednica VMO Srdoči održana je 18. veljače 2009. 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  
- Predrag Blečić član VMO  
- Željka Matković članica VMO 
- Viktor Šalić, član VMO 
- Divna Pedić tajnica MO  

 
Ostali nazočni:  

- Robert Urek 
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
 

Usvajanje zapisnika s 22., 23. i 24. sjednice VMO Srdoči: 
• Zapisnici su jednoglasno usvojeni. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Odluka o terminu sastanka mjesnih odbora u Gradskoj vijećnici  
2. Usvajanje Plana aktivnosti za 2009. godinu 
3. Razno 
 
Predložena je nadopuna dnevnog reda. 
 
Predložen je slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Sigurnost djece i grañana na području MO Srdoči 
2. Odluka o terminu sastanka mjesnih odbora u Gradskoj vijećnici  
3. Usvajanje Plana aktivnosti za 2009. godinu 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
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AD 1 
 
Gosp. Urek je naveo da je na sjednicu vijeća MO došao iz razloga da kao grañanin i predsjednik 
Vijeća roditelja u OŠ Srdoči iznese probleme s kojima se susreću djeca i mještani ovog područja. 
Naglasio je i nemili dogañaj na igralištu kada je mladić napao i ozlijedio nekoliko djevojčica na 
školskom igralištu u ranim poslijepodnevnim satima. 
Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali svi prisutni. 

Zaključak: 

• uputiti dopis načelniku Policijske uprave Primorsko – goranske 
• zahtijevati 24 – satnu policijsku patrolu na području mjesnog odbora Srdoči 
• ukoliko se ne dobije pozitivno očitovanje – obratiti se Ministarstvu 
 

AD 2 
 
Gosp. Šalić daje primjedbu na sami tijek prethodne 25. sjednice na kojoj je donesena odluka da se 
dogovori zajednički sastanak predstavnika vijeća mjesnih odbora, odnosno da nije bilo formalnog 
glasovanja. 
Dugo je potrajala rasprava o razlozima za i protiv sastanka. Nakon glasovanja jedan glas je za i 
četiri protiv sastanka. 
Gosp. Maraš smatra da je Gradska uprava iskoristila člana stranke da opstruira sastanak, iako će 
zbog toga dugoročno osjećati posljedice grañani Srdoča neovisno kojoj političkoj opciji pripadaju, 
te smatra da su vijećnici u prvom redu tu da predstavljaju grañane koji su ih izabrali, a ne svoje 
stranačko vodstvo ovisno o tajmingu neke akcije..  

Zaključak: 

• Sastanak se neće održati iz razloga da u ovo predizborno vrijeme ne poprimi 
pogriješnu političku konotaciju. 

 
AD 3 
 
Prisutni su u materijalima dobili prijedlog Plana aktivnosti koji su prokomentirali i nadopunili. 

Zaključak: 

• Plan aktivnosti za 2009. godinu usvojen je jednoglasno, nalazi se u privitku ovog 
Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
AD 4 
 
1) 

Gosp. Šalić je iznio primjedbu da mu nije dodijeljen niti jedan resor, odnosno da želi da bude u 
Pododboru za komunalnu infrastrukturu, ekologiju i prostorno ureñenje. 

Zaključak: 
• Prijedlog je prihvaćen. 

2)  
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem obratio se Odboru 
za mjesnu radi preimenovanja dviju ulica u naselju Blečići.  

Zaključak: 
• Vijeće MO Srdoči je predložilo da se ulice nazovu po Dragutinu Tadijanoviću (A) i 

Antunu Gustavu Matošu (B). 
3) 
Tajnica je prisutnima napomenula da i ove godine Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
objavljuje natječaj za Riječki program lokalnog partnerstva u kojem Grad osigurava iznos do 
30.000,00 kuna po projektu i to za ureñenje zelenih površina, dječjih igrališta i sl. U projektu je 
nužno da sudjeluju grañani svojim volonterskim radom i eventualno privredni sektor s donacijama. 

Zaključak: 
• Vijeće MO Srdoči je dalo prijedlog da se uredi zelena površina na raskršću ulica 

Tonžino i Kurirski put, kod Kalića 
• ovlaštene osobe u projektu su Predrag Blečić i Viktor Šalić 
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• tajnica je prihvatila prijedlog da izradi projekt i prikupi potreban materijal za prijavu 
4) 
Predloženo je da se u sklopu ureñenja okoliša oko Kalića oboji trafostanica u blizini jer je išarana 
grafitima. 

Zaključak: 
• Zahtjev će se uputiti Elektroprimorju – nadležnima za trafostanicu. 

5) 
G.-ña Željka Matković je navela da je bila na jutrošnjem sastanku u Odjelu GU za komunalni 
sustav, te da se s 19.02.2009. kreće u izgradnju ceste 233. istaknula je kako će se u ovoj prvoj fazi 
napraviti vrlo kratka dionica ceste. 

Zaključak: 
• Vijeće je te činjenice primilo na znanje. 

6) 
Tajnica je prisutnima ukazala na deponij na javnoj površini u ulici Kurirski put. 

Zaključak: 
• Poslati dopis nadležnima da se deponij očisti. 

7) 
Tajnica je iznijela prijedlog nekolicine mještana da se u ulici G. Krkleca, odnosno sa zapadne 
strane zgrade M. Krleže  9 postavi niska parkovna ograda uz zelenu površinu, da bi se spriječilo 
nepropisno parkiranje na istu. 

Zaključak: 
• Prijedlog je usvojen i poslat će se dopis nadležnoj Direkciji zajedničke komunalne 

djelatnosti. 
8) 
Gosp. Blečić je postavio upit zašto se stalo s radovima u južnom dijelu ulice A. B. Šimića. 

Zaključak: 
• Zadužuje se tajnica da provjeri razloge obustavljanja radova. 

9) 
G-ña Matković je napomenula da bi bilo dobro da se što prije asfaltira staro naselje Srdoči. Tajnica 
je odgovorila da je gosp. Nikšić rekao da će se prvo "zakrpati" udarne rupe, a kasnije će se ići u 
postavljanje novog sloja asfalta. 
10) 
Tajnica je napomenula da je predano Izvješće o radu Vijeća MO Srdoči za proteklu godinu, koje je 
prethodno pregledao Predsjednik. Članovi vijeća su Izviješće dobili u materijalima za sjednicu. 
Isto tako je načinjeno Izvješće o komunalnom neredu, komunalnim oštećenjima i korištenju 
prostorija mjesnog odbora. Sva izvješća su na web stranicama MO. 

Zaključak: 
• Vijeće je te činjenice primilo na znanje. 

11) 
U materijalima za sjednicu vijećnici su dobili prijedlog Udruge za razvoj ekologije i energetike o 
zajedničkom organiziranju predavanja po mjesnim odborima. 

Zaključak: 
• Prijedlog nije prihvaćen. 

12) 
U materijalima za sjednicu vijećnici su dobili očitovanje gosp. Simića na zaključak s prethodne 
sjednice o distribuciji lista "Moji Srdoči", kada se i njega predložilo da sudjeluje u distribuciji. 

Zaključak: 
• Vijeće o ovoj točki nije raspravljalo. 

13) 
U materijalima za sjednicu vijećnici su dobili očitovanje Rijeka prometa o zakupu prostora za 
potrebe mjesnog odbora Srdoči u kojem upućuju na Odjel za gradsku samoupravu i upravu. 

Zaključak: 
• Pošto su predstavnici Odjela već bili u obilasku prostora (M. Krleže 4) i upoznati su s 

nedostatkom prostora u MO Srdoči, jer je odaslan dopis i Odjelu, sačekat će se još 
neko vrijeme da se vidi da li ima rezultata ili treba ponovno reagirati. 

14) 
U materijalima za sjednicu vijećnici su dobili upit Snježane Sučić o radovima na području MO Grbci 
u ulici Marije Grbac; radovi idu sporo, tko ih nadzire, tko postavlja znakove i koga je briga za to. 
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Zaključak: 
• Upit će se proslijediti nadležnima u Rijeka prometu. 

15) 
Tajnica je izvijestila prisutne da će radovi na rekonstrukciji ulice Ivana Dončevića trajati od 02.02. 
do 02.05.2009. godine, te da će ih izvoditi tvrtka Strabag. 

Zaključak: 
• Vijeće je te činjenice primilo na znanje. 

16) 
Pošto je Dnevni red za ovu sjednicu bio opširan odustalo se od poziva komunalnog redara. 

Zaključak: 
• Zadužuje se tajnica da na iduću sjednicu pozove komunalnog redara. 

 
 
 
Sjednica je završila u 21.30 satI. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Divna Pedić 

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

  
 


