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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-23/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  25. 08. 2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 3. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

3. sjednica Vijeća MO Srdoči održana je 25. 08. 2010. godine s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4.  
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Viktor Šalić predsjednik VMO 
- Aldo Benzan zamjenik predsjednika 
- Dean Černeka član VMO 
- Miroslav Maraš član VMO  
- Željka Matković članica VMO 
- Divna Pedić tajnica MO 
 

Ostali nazočni:  
-  
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
-  

Usvajanje zapisnika s 2. sjednice VMO Srdoči: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Pripreme za proslavu Križevice 
2. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 

AD 1 
 
Predsjednik je u kratko izložio detalje sa sastanka sa župnikom Božom Mićanovićem, na kojem je 
bio zajedno s gosp. Černekom. Tema sastanka je bila proslava Križevice. Blagoslov 
novosagrañene Crkve Sv. križa bit će 12. rujna, tako da se neće preklopiti s proslavom Križevice. 
Izrazili su nadu da se iduće godine Križevica obilježi zajedno u suradnji crkve i MO-a. 
Nakon toga izneseni su detalji oko sportskih takmičenja i kulturno – zabavnog programa za ovu 
godinu. 

Zaključak: 

• Na idućoj sjednici će se dogovarati ukoliko ostane otvorenih pitanja. 
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AD 2 

1)  
Zaprimljen je odgovor ZKD-a na zamolbu ovlaštene osobe zgrade T. Ujevića 19 o sadnji zelenila i 
izgradnji nižeg kamenog zidića. 

Zaključak: 
• Odgovor proslijediti ovlaštenoj osobi. 

2) 
Zaprimljen je odgovor ZKD-a na zamolbu da se ispred banke uredi zelena površina u kojem je 
navedeno da to nije u planu za ovu godinu već da će se uvrstiti za slijedeću. 

Zaključak: 
• Pokušat će se nešto učiniti i ove godine, ukoliko ostane sredstava iz prioriteta. 

3) 
G-ña Ankica Brekalo uputila je Zahtjev za privremenim korištenjem prostora mjesne samouprave za 
provoñenje bioterapije po metodi Zdenka Domančića, i to od 13.-16.09. i 27.-30.09. od 15 do 18 
sati. 

Zaključak: 
• Vijeće MO je dalo pozitivno mišljenje na njezin Zahtjev. 

4) 
Zaprimljen je odgovor na upit o vlasništvu nad susjednom česticom kod spomenika J. Mohoriću, 
radi njegovog izmiještanja na istu. Čestica je u vlasništvu Grada. 
5) 
Stanari Tina Ujevića se žale na brzu vožnju kroz njihovu ulicu i predlažu postavljenje usporivača 
prometa i ograničenja brzine. 

Zaključak: 
• Uputiti dopis policiji i Rijeka prometu pa neka se dogovore na koji način će djelovati. 

6) 
Goran Jakovac je uputio mail sa zamolbom da se izgrade 2 semafora na cesti D-304, kod raskršća 
s M. Krležom i kod raskršća s A. Mohorovičićem. 

Zaključak: 
• Uputiti odgovor da će se na raskršću D-304 i M. Krleže po DPU-u izgraditi kružni tok, a 

kod A. Mohorovičića nije predviñena nikakva rekonstrukcija jer će se promet 
preusmjeriti na nove ceste koje su planirane takoñer DPU-om. 

7) 
U ul. G. Krkleca, pored baja, kod školskog igrališta zatraženo je da se postavi baja za glomazni 
otpad. Napominje da bi u naselju trebala biti postavljena baja za karton. 

Zaključak: 
• Baje za glomazni otpad rasporeñene su godišnjim rasporedom i ne može se tražiti da 

samo na jednoj lokaciji stoji tijekom cijele godine. 
• Kontaktirat će se KD Čistoća, odnosno tehnička služba i razmotriti mogućnost da u 

centralnom dijelu naselja bude postavljena baja za karton. 
8) 
Tajnica je napomenula da je do 15. rujna potrebno donijeti rebalans financijskog plana.  

Zaključak: 
• Rebalans će se usvojiti na slijedećoj sjednici koja će biti održana 8. ili 9. rujna. 

9) 
Za Križevicu 18. i 19. rujna će trebati postaviti kemijske wc-e, a pošto se Crkva otvara 12. rujna 
potrebno je kontaktirati župnika da li će biti potrebno da se postave i kod Crkve u to vrijeme. 

Zaključak: 
• Prisutni su se složili s navedenim. No, došlo je do nesuglasice i gosp. Čeneka je  u 

razgovoru  nehotice uvrijedio gosp. Maraša. Gosp Maraša je to jako razljutilo te je 
gosp. Černeku verbalno napao i fizički mu prijetio, nakon čega gosp. Černeka 
napušta sjednicu u 19:50 sati. Predsjednik je neuspješno pokušao smiriti situaciju. 

10) 
Tajnica je na početku sjednice podijelila zapisnik sa sastanka inicijativne grupe grañana održanog 
4.08.2010. s temom proslave Križevice, očuvanja tradicije i identiteta ovog kraja, te da se iznañe 
prostor za stalni postav izložbe, tzv. etno kuće, po mogućnosti zgrade Srdoči 38. 

Zaključak: 

• Inicijativni odbor će biti uključen u proslavu Križevice.  
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• Vijeće MO Srdoči podržava, koliko je to u mogućnosti, očuvanje tradicije i identiteta 
ovog kraja. 

• Zgrada Srdoči 38 je u privatnom vlasništvu nekoliko desetaka osoba koje se nalaze u 
inozemstvu. Kuća je jako derutna, napola srušena i predstavlja opasnost za ljude i 
imovinu, stoga će se uputiti dopis grañevinskoj inspekciji pa neka oni dadu svoje 
stručno mišljenje. 

 
 
 
Sjednica je završila u 20:15 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Divna Pedić 

Predsjednik VMO Srdoči: 
Viktor Šalić 

  
 


