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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-23/4 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-1 
Rijeka,  23. travnja 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 28. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

28. sjednica VMO Srdoči održana je 23. travnja 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:  

-  
Sjednici nisu bili nazočni:  

- ðuljano Ljubičić predsjednik VMO Srdoči 
- Predrag Blečić član VMO  
 

Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice VMO Srdoči: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće sa sastanka u Energu 
2. Usvajanje pozicije utroška neutrošenih sredstava komunalnih prioriteta iz 2008. godine 
3. Usvajanje liste prioriteta za 2010. godinu 
4. Utrošak sredstava nagrade za osvojeno III mjesto za "Naj on-line mjesni odbor" 
5. Razno 
 
Predložena je izmjena dnevnog reda. 
 
Predložen je slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće sa sastanka u Energu 
2. Utrošak sredstava nagrade za osvojeno III mjesto za "Naj on-line mjesni odbor" 
3. Razno 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 



 2/3 

 
AD 1 
 
Gosp. Maraš ukratko iznosi izvješće sa sastanka s predstavnicima Energa i izražava zadovoljstvo 
činjenicom da plin ove godine dolazi u Srdoče. Prema dobivenim podacima ove godine je u planu 
plinifikacija Osnovne škole Srdoči, toplane, budućeg dječjeg vrtića i trgovačkog centra Plodine. 
Daljnje proširenje plinske mreže ovisit će o potencijalnim korisnicima. 

Zaključak: 

• Prisutni su zadovoljni dobivenim informacijama. 
AD 2 
 
Gosp. Maraš predlaže da se sredstva nagrade u iznosu 3.000,00 kuna za osvojeno III mjesto za 
"Naj on-line mjesni odbor" utroše u nadopunu programa Pučke fešte "Križevice". 

Zaključak: 

• Prijedlog je jednoglasno prihvaćen 

AD 3 
 
1) 

Vijeće MO Srdoči je na prošloj sjednici uputilo dopis Odjelu GU za komunalni sustav, a na 
inicijativu gosp. Babelija, za izgradnju kamenog zid koji će odvajati okućnice od buduće ceste 233. 
Od Odjela je pristigao odgovor da će se izgraditi betonski zid, umjesto predviñene željezne ograde.  

Zaključak: 
• Tajnica je zadužena da odgovor proslijedi gosp. Babeliju. 

2)  
Raspravljalo se čišćenju ulaza u sklonište u naselju Blečići (D. Cesarića) i kod toplane (izmeñu ul. 
M. Lovraka i G. Krkleca). 

Zaključak: 
• Poslati dopis da se sva tri ulaza u skloništa očiste, uz napomenu da korisnici 

skloništa održavaju ulaz u sklonište čistim. 
3) 
Grañani su predložili da se postavi ograda – rukohvat uz stepenice kod zgrade M. Lovraka 2. 

Zaključak: 
• Prijedlog je usvojen i uputit će se Rijeka prometu na daljnje postupanje. 

4) 
Mještani ulice Murini dostavili su zahtjev za ureñenjem ulice, odnosno za otkupom zemljišta, 
rekonstrukcijom, asfaltiranjem i čišćenjem. 

Zaključak: 
• Prijedlog za ureñenjem ulice Murini u sklopu kojeg je i dio koji je u ovom predmetu 

tražen za ureñenje već je prije na inicijativu grañana proslijeñen Odjelu GU za 
komunalni sustav. 

5) 
Grañani su usmenim putem postavili upit za obilježavanjem pješačkog prijelaza u ul. Mate Lovraka 
kod broja 17. 

Zaključak: 
• Prijedlog će se uputiti Rijeka prometu na daljnje postupanje. 

6) 
Direkcija za mjesnu samoupravu i ove godine organizira sportska takmičenja u povodu 
obilježavanja Dana Sv. Vida. Ove godine je uvjet da natjecatelji budu s područja mjesnog odbora 
za koji nastupaju. 

Zaključak: 
• Gosp. Maraš je rekao da će, kao predsjednik pododbora za sport i mlade i 

koordinator okupiti ekipe za mali nogomet, boćanje i briškulu i trešetu. 
7) 
 Tajnica je napomenula da je Odjel GU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
dostavio odgovor na dopis za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na prometnicama, odnosno da 
se slaže s prijedlogom da se održi sastanak. Isto tako predstavnik II policijske postaje (voditelj 
kontakt policajaca) prihvatio je prijedlog vijeća da se održi sastanak na temu sigurnosne situacije 
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na području mjesnog odbora Srdoči. Osim toga zatražen je i sastanak s pročelnicom Irenom 
Miličević. 

Zaključak: 
• Shodno slobodnim terminima članova vijeća dogovorit će se termini za sastanke. 

8) 
Tajnica je u materijalima za sjednicu dostavila e-mail.-om zaprimljen dopis KD Vodovooda i 
kanalizacije u kojem je navedeno proširenje kanalizacijske i vodovodne mreže u dijelu naslje 
Baćići. 

Zaključak: 
• Iskazano je zadovoljstvo prisutnih obzirom da je dobro poznata situacija u Baćićima. 

9) 
Tajnica je u materijalima dostavila odgovor Odjela GU za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem na primjedbe VMO Srdoči za DPU stambenog područja Martinkovac 

 
10) 
Grañani su usmeno predložili da se na dječje igralište kod toplane, izmeñu ulica M. Lovraka i G. 
Krkleca postavi dvorac, pošto takve sprave nema nigdje na podru 

Zaključak: 
• Prijedlog je prihvaćen pošto takve dječje sprave nema na niti jednom igralištu na 

Srdočima, a ima dovoljno prostora na igralištu za njegovo postavljanje. Prijedlog će 
se uputiti Odjelu GU za komunalni sustav. 

11) 
Gosp. Šalić je postavio upit za postavljenjem zaštitne ograde na jogu u Blečićima koja bi se 
zaključavala. Razlog tomu su psi koji unereñuju jog i djeca koja raznose pijesak i uništavaju 
podlogu, a pijesak su nabavili grañani svojim sredstvima. 

Zaključak: 
• Uputit će se dopis Odjelu GU za komunalni sustav da se provjeri da li je moguće 

zaključavanje joga. 
12) 
Tajnica je napomenula da je pristigao dopis poduzeća Vrdoljak d.o.o. u kojem mole da se na 
sastanku s pročelnicom I. Miličević iznese i problem ureñenja ulice kod zgrada na adresama 
T.Ujevića 46 i A. Modrušana 22. 

Zaključak: 
• Odgovor će se dostaviti nakon sastanka s pročelnicom. 

13) 
Gosp. Šalić navodi da je Austrograd pred nekoliko godina platio Gradu Rijeci preko 1.300.000,00 
kuna komunalne naknade, a do dan danas nema niti javne rasvjete niti prilaznog puta zgradi na 
adresi T. Ujevića 2. 

Zaključak: 
• Uputiti zahtjev Energu da se postavi javna rasvjeta kod zgrade na adresi T. Ujevića 2. 

 
 
 
Sjednica je završila u 20.00 satI. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Divna Pedić 

Zamjenik predsjednika VMO Srdoči: 
Miroslav Maraš 

  
 


