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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-23/3 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-1 
Rijeka,  25. ožujka 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 27. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

27. sjednica VMO Srdoči održana je 25. ožujka 2009. godine s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Srdoči, Srdoči 66a.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Miroslav Maraš zamjenik predsjednika VMO  
- Željka Matković članica VMO 
- Viktor Šalić član VMO 
- Divna Pedić tajnica MO  

 
Ostali nazočni:  

- Milan Mandekić, komunalni redar 
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
- ðuljano Ljubičić predsjednik VMO Srdoči 
- Predrag Blečić član VMO  
 

Usvajanje zapisnika s 25. i 26.  sjednice VMO Srdoči: 
• Zapisnici su jednoglasno usvojeni. 
 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Razgovor s komunalnim redarom 
2. Izvješće o realizaciji plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO 

Srdoči za razdoblje siječanj – prosinac 2008. godine 
3. Utrošak sredstava nagrade za osvojeno III mjesto za "Naj on-line mjesni odbor" 
4. Razno 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Gosp,. Šalić je iznio 5 primjedbi na komunalni nered i čistoću u naselju: deponij ispod zgrade T. 
Ujevića 2, deponij iznad barake T. Ujevića 4, uklanjanje prometnog znaka kod T. Ujevića 2, 
parkirani kamioni na javnim površinama, te neregistrirani automobili na javnim površinama. 
Raspravljalo se o još nekoliko komunalnih problema. 

Zaključak: 

• Komunalni redar će učiniti sve što je u njegovoj nadležnosti da riješi probleme 
komunalnog nereda i čistoće. 
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Komunalni redar napušta sjednicu u 20:00 sati. 

AD 2 
 
Članovi vijeća su u materijalima za sjednicu dobili Izvješće o realizaciji plana raspodjele sredstava 
za komunalne prioritete na području MO Srdoči za razdoblje siječanj – prosinac 2008. godine 

Zaključak: 

• Uputiti dopis Odjelu GU za komunalni sustav da se očituje o neutrošenim sredstvima 
iz 2008. godine. 

• Iznos od 120.000,00 kn se neće utrošiti za izgradnju ceste u Markovićima jer će se 
njezino ureñenje financirati iz drugih sredstava. 

• Predložiti Odjelu GU za komunalni sustav sastanak na kojem bi se raspravljalo o 
izgradnji spojne ceste Tina Ujevića i Dražička. 

AD 3 
 
Zamjenik predsjednika je istaknuo da je MO Srdoči osvojio III mjesto za "Naj on-line mjesni odbor" 
zahvaljujući tajnici i njezinom radu na web stranicama. Vrijednost nagrade je 3.000, kn koje se 
mogu utrošiti za neki novi program ili nadopuniti postojeći. 

Zaključak: 

• Do slijedeće sjednice će se razmotriti za koji će se program utrošiti navedena 
sredstva. 

AD 4 
 
1) 

Tajnica je prisutnima podijelila kopiju dopisa gosp. Predraga Blečića u kojem do daljnjeg svoj 
mandat u Vijeću MO Srdoči stavlja u mirovanje. 

Zaključak: 
• Prisutni su navedeno primili na znanje. 
• Uputiti dopis Listi za Rijeku za imenovanje novog člana VMO Srdoči s njihove 

kandidacijske liste. 
2)  
Direkcija za gospodarenje zemljištem je dostavila odgovor na dopis o rješavanju imovinsko – 
pravnih odnosa na području mjesnog odbora Srdoči, odnosno uknjiženju Grada na pojedinim 
prometnicama koje Grad održava, a u privatnom su vlasništvu. Direkcija je uputila MO Srdoče na 
rješavanje tih problema putem komunalnih prioriteta.  

Zaključak: 
• Uputiti novi dopis Direkciji i zatražiti sastanak. 

3) 
Gosp. Babeli je uputio dopis vezan za izgradnju ceste 233 u kojem traži izgradnju zida koji će 
odjeljivati parcelu njegove kuće od ceste. 

Zaključak: 
• Zamolba se prihvaća. 
• Uputiti zahtjev Gradu u kojem će se navesti da isto vrijedi i za ostale grañane koji 

eventualno budu imali takav problem na trasi ceste 233. 
4) 
Caffe bar Mocca je podnio zamolbu za produženjem radnog vremena 25.04. i 1.05.2009. godine. 

Zaključak: 
• Vijeće MO Srdoči daje svoje pozitivno mišljenje ukoliko ga daju stanari zgrade u 

kojoj se nalazi navedeni caffe bar. 
5) 
Vijeće MO Srdoči je na prošloj sjednici predložilo da dvije ulice na ovom području nose ime 
Dragutina Tadijanovića i Antuna Gustava Matoša.  

Zaključak: 
• Iako je Vijeće predlagatelj, formalno (Članak 4. stavak 1. Odluke o načelima, 

kriterijima i postupku za odreñivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke) 
mora dati suglasnost za imenovanje ulica.  

• Vijeće MO Srdoči daje suglasnost za imenovanje ulica Dragutina Tadijanovića i 
Antuna Gustava Matoša. 
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6) 
G-ña Matković je predložila da se u centralnom dijelu naselja postavi stup na kojem će se isticati 
državna zastava, bilo stalno ili samo za vrijeme blagdana.  

Zaključak: 
• Prijedlog je prihvaćen i uputit će se dopis nadležnim službama. 

7) 
Gosp. Šalić je predložio da se postave zaštitni stupovi ili gljive na vodovodnim šahtama kod zgrade 
Tina Ujevića 2, na način da se spriječi parkiranje vozila na šahtama. 

Zaključak: 
• Prijedlog je prihvaćen i uputit će se dopis Odjelu GU za komunalni sustav. 

8) 
Ponovno se raspravljalo o izgradnji dječjeg vrtića u Srdočima. 

Zaključak: 
• Uputiti dopis Odjelu GU za odgoj i školstvo da dostave informacije o planiranom 

početku izgradnje vrtića, o tome koliko će ona trajati i kad se očekuje da će vrtić biti 
u funkciji. 

9) 
U starom naselju Srdoči djelomično je saniran samo dio kolnika. Kolnik je prepun rupa opasnih za 
promet vozila i pješaka. 

Zaključak: 
• Poslati dopis Odjelu GU za komunalni sustav i Rijeka prometu da se u cijelosti uredi 

kolnik u starom naselju Srdoči. 
10) 
Gosp. Šalić je predložio da se na raskršćima ulica M. Lovraka i M. Krleže, te M. Krleže i G. Krkleca 
postave znakovi zabrane zaustavljanja i parkiranja jer je autobusima nemoguće prometovati u 
ovakvim uvjetima. 

Zaključak: 
• Prijedlog je prihvaćen i uputit će se dopis Rijeka prometu i Odjelu GU za komunalni 

sustav. 
11) 
U materijalima su članovi vijeća zaprimili pismo namjere za korištenje javnog gradskog skloništa 
izmeñu ul. M. Lovraka i M. Krleže. Prostor bi se koristio za kulturnu djelatnost mladih. 

Zaključak: 
• Prihvaća se zahtjev za korištenjem skloništa i proslijedit će se nadležnom Odjelu. 

12) 
Mještani naselja Murini su dostavili dopis za ureñenje ceste u jednom dijelu naselja, a shodno 
naplaćenoj komunalnoj naknadi od strane Grada. 

Zaključak: 
• Prijedlog je prihvaćen i proslijedit će se Odjelu GU za komunalni sustav. 

13) 
Tajnica je napomenula da je u Novom listu objavljen oglas za uvid u Idejni projekt spojne ulice Tina 
Ujevića i Dražičke 20.03.2009. 
 
14) 
U materijalima su članovi vijeća dobili dopis Osnovne škole Srdoči u kojem obavještavaju da je 
pokrenuta inicijativa za osnivanjem etnografskog muzeja na području MO Srdoči. 

Zaključak: 
• Pozdravlja se inicijativa, ali je prijašnji predsjednik vijeća gosp. Blečić tu inicijativu 

pokrenuo još 2003. godine. 
15) 
U materijalima su članovi vijeća zaprimili odgovor Odjela GU za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem na primjedbe i prijedloge zaprimljene tijekom javne rasprave 
Urbanističkog plana ureñenja komunalno-servisnog područja Srdoči. 
 
16) 
Napomenuto je da još nije dobiven odgovor Odjela GU za komunalni sustav za obilježavanje 
pješačkog prijelaza kod raskršća ulica Dražice – Zamet i Tina Ujevića. 
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Zaključak: 
• Potrebno je poslati požurnicu. 

17) 
Gosp. Šalić je napomenuo da se oko baje koju koristi konoba Ive (u ul. M. Krleže), osobito tijekom 
toplog vremena, šire neugodni mirisi. 

Zaključak: 
• Nije bilo primjedbi grañana, stoga se neće ništa poduzimati. 

18) 
Tajnica je napomenula da će uskoro biti objavljen natječaj za prijavu malih komunalnih prioriteta za 
2010. godinu. 

 
19) 
Gosp. Šalić je napomenuo da je potrebno da postaviti ogradu oko boćališta na igralištu u ul. D. 
Cesarića, te da se ista zaključa. 

Zaključak: 
• Usvojen je prijedlog da se postavi ograda i osigura igralište, ali će se provjeriti da li 

je moguće zaključavati javno igralište. 
20) 
Tajnica je napomenula da je nekoliko grañana postavilo upit zašto se ruši crkva Sv. Križa. 

Zaključak: 
• Sve zainteresirane potrebno je uputiti na Riječku nadbiskupiju. 

21) 
U materijalima su članovi vijeća dobili dopis Rijeka prometa upućen Dira gradnji za grañevinske 
radove u ul. Marije Grbac i Josipa Mohorića,  a shodno pritužbama od strane grañana na dinamiku 
izvoñenja radova i nesuvislo postavljanje prometne signalizacije. 
 
 
 
Sjednica je završila u 21.30 satI. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Divna Pedić 

Zamjenik predsjednika VMO Srdoči: 
Miroslav Maraš 

  
 


