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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-23/6 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-1 
Rijeka,  04. lipnja 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 30. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

30. sjednica VMO Srdoči održana je 4. lipnja 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  
- Željka Matković članica VMO 
- Viktor Šalić član VMO 
- Divna Pedić tajnica MO  

 
Ostali nazočni:  

-  
Sjednici nisu bili nazočni:  

-  
Usvajanje zapisnika s 29. sjednice VMO Srdoči: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Rasprava o preseljenju u nove prostorije za rad MO Srdoči 
2. Usvajanje članova komisije za odabir u akciji "Birajmo najljepšu okućnicu i balkon u 2009." u 

MO Srdoči, te raspodjela nagrada 
3. Razno 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Nakon što su svi prisutni iznijeli mišljenje o preseljenju u nove prostorije i argumentirano ga 
obrazložili, donesen je slijedeći zaključak s tri glasa ZA i jednim PROTIV.  
Nakon polemike gosp M. Maraš je zatražio da u zapisnik uñe izjava gosp. V. Šalića koji je istaknuo 
da je prostor na adresi Srdoči 65b i 65c dodijeljen Udruzi umirovljenika od strane Grada, te da ne 
pripada mjesnom odboru. 

Zaključak: 

• novi prostor u M. Krleže 4 je zadovoljavajući samo u kontekstu proširenja djelovanja 
i rada Vijeća Mjesnog odbora i radnih tijela, a ne premještanja sjedišta. 

• poslati dopis Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, te ih upoznati sa stavovima 
vijeća i pozvati ih na zajednički sastanak. 
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AD 2 
 
Nakon kratke rasprave donesen je slijedeći 

Zaključak: 

• članovi komisije u akciji "Birajmo najljepšu okućnicu i balkon u 2009." u MO Srdoči 
su Viktor Šalić i Jakov Gudić, a predsjednik komisije je Ivan Šimatović 

• komisija će odlučiti na koji način će rasporediti 1.500,00 kn koje su osigurane od 
strane Odjela GU za poduzetništvo za nagrade 

• svi sudionici akcije će dobiti sadnicu za koje je Odjel za poduzetništvo osigurao 
1.000,00 kn 

 
AD 3 
 
1) 

Gsop. Maraš je predao zamolbu stanara ul. D. Tadijanovića u kojoj traže postavljanje znaka s 
imenom ulice, ležećih policajaca – usporivača prometa, te metalnih stupića duž nogostupa. 

Zaključak: 
• zamolba je usvojena, te će se proslijediti nadležnima. 

2)  
G-ña Mirjana Popović iz A. Mohorovičića je dostavila zahtjev za izgradnjom prilaznih stepenica do 
kuće br. 31 u ul. A. Mohorovičića. 

Zaključak: 
• zahtjev je odbijen kao neosnovan. 

3) 
Roditelji djece koja se igraju u dječjem parku kod zgrade Srdoči 59 dostavili su zahtjev za novim 
slojem pijeska u dječje igralište, te za popravkom klupe i ljuljačke. 

Zaključak: 
• zahtjev za novim slojem pijeska je odbijen kao neopravdan, a za popravke je tajnica 

obavijestila nadležne službe. 
4) 
Gosp. Maraš je sastavio program, odnosno dopis za šator za Križevicu, te je upitao prisutne da li 
se slažu s predloženim. 

Zaključak: 
• prijedlog je usvojen i dopis će se uputiti Festu d.o.o. iz Karlovca 

5) 
U materijalima je dostavljen odgovor Odjel GU za komunalni sustav o neutrošenim sredstvima za 
komunalne prioritete iz 2008. godine.  

Zaključak: 
• preostala sredstva utrošiti u ureñenje ul. Markovići 27/1,2,3.. i postavljanje stupa-

nosača za zastavu u centralnom dijelu naselja. 
6) 
Tajnica je napomenula da je bilo nekoliko usmenih upita grañana o nastavku ureñenja dječjeg 
igrališta u ul. B. Kašića izmeñu brojeva 12 i 14. 

Zaključak: 
• navedeni prijedlog ureñenja igrališta uvrstit će se u listu prioriteta za 2010. godinu. 

7) 
 Prisutne je neugodno iznenadio negativni odgovor Odjela GU za komunalni sustav o postavljanju 
dvorca u dječje igralište izmeñu ul. M. Lovraka i G. Krkleca. 

Zaključak: 
• pokušati putem Energa pribaviti navedenu dječju napravu za igru. 

8) 
 Odjel GU za komunalni sustav dostavio je negativni odgovor o ograñivanju i zaključavanju 
boćališta u naselju Blečići. 

Zaključak: 
• javna površina se ne može zaključavati. 

9) 
 Gosp. Damir Krnić se putem e-maila obratio Vijeću MO u vezi postavljanja bukobrana na 
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zaobilaznici u dijelu koji teritorijalno prolazi mjesnim odborom Srdoči. Tajnica je isti mail proslijedila 
Hrvatskim cestama, Odjelu GU za komunalni sustav i Odjelu GU za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem. 

Zaključak: 
• odjel GU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem dostavio je 

odgovor gosp. Krniću. 
• Uputiti dopis sanitarnoj inspekciji zbog buke. 

10) 
 Rijeka promet je dostavio odgovor za sanaciju zida u ul. Dražice – Zamet 121b u kojem je 
predloženo da se sanacija uvrsti u prioritete mjesnog odbora. 

Zaključak: 
• uputiti dopis Rijeka prometu da se zid sanira iz sredstava redovnog održavanja. 

11) 
 Stanari iz ulice M. Lovraka brojevi 2, 4, 6 i 12 uputili su dopis za orezivanjem zelenila. 

Zaključak: 
• dopis proslijediti Direkciji zajedničkih komunalnih djelatnosti. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 20.00 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. 

  
 


