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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-23/7 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-1 
Rijeka,  27.07. 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 31. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

31. sjednica VMO Srdoči održana je 27.07. 2009. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Srdoči, Miroslava Krleže 4.  
 
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:  

- Jasna Arrigoni  
- Ivan Simić – predsjednik pododbora za kulturu 

Sjednici nisu bili nazočni:  
-  

Usvajanje zapisnika s 30. sjednice VMO Srdoči: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Predstavljanje i prisega zamjenika člana Vijeća MO Srdoči 
2. Pripreme za proslavu Križevice 
3. Pripreme za rebalans financijskog plana 
4. Primjedbe na izmjene i dopune Odluke o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne 

samouprave 
5. Razno 
 
Predložena je izmjena dnevnog reda. 
 
Predložen je slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predstavljanje i prisega zamjenika člana Vijeća MO Srdoči 
2. Rasprava o sastanku s pročelnikom Odjela za gradsku samoupravu i upravu gosp. 

Mladenom Vukelićem 
3. Primjedbe na izmjene i dopune Odluke o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne 

samouprave 
4. Razno 



 2/4 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik je izjavio da je sukladno članku 18. Poslovnika Vijeća MO Srdoči gosp. Predrag Blečić 
pismenim putem svoj mandat u Vijeću MO Srdoči stavio u mirovanje.  
Shodno tomu stranka "Lista za Rijeku" je imenovala u Vijeće MO Srdoči zamjenika člana g-ñu 
Jasnu Arrigoni  sukladno čl. 19. Poslovnika Vijeća MO Srdoči.  
G-ña Arrigoni je pročitala i potpisala izjavu o prihvaćanju dužnosti člana Vijeća. 
Zaključak:  

• Vijeće je te činjenice primilo na znanje. 
AD 2 
 
Nije se puno raspravljalo oko tijeka sastanka s pročelnikom nego oko same promjene sjedišta MO 
Srdoči i učinaka koje će preseljenje uzrokovati. Rasprava se najviše vodila oko dopisa 
namijenjenog Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. Usvojene su primjedbe na neprimjeren 
sadržaj teksta dopisa. 
Gosp. Simić je zatražio da u zapisnik uñe da se gosp. Šalić nekulturno odnosi prema njemu 
obraćajući mu se sa "ti". 

Zaključak: 

• Usvojen je tekst dopisa za Odjel za gradsku samoupravu i upravu s 4 glasa za i 1 
protiv. 

• Usvojene su molbe koje će se uputiti Odjelu GU za sport i tehničku kulturu, te Odjelu 
GU za kulturu s 4 glasa za i 1 protiv. 

• Usvojen je tekst Sporazuma izmeñu KU Plima i VMO Srdoči glede korištenje prostora 
mjesne samouprave s 4 glasa za i 1 protiv. 

AD 3 
 
Po ovoj točci nije bilo rasprave. 

Zaključak: 

• O primjedbama na izmjene i dopune Odluke o načinu korištenja prostora za potrebe 
mjesne samouprave će se raspravljati na idućoj sjednici. 

AD 4 
 
1) 

U materijalima za sjednicu prisutni su zaprimili zamolbu g-ñe Ankice Lazanja u vezi proširenja 
vodovodne mreže u jednom dijelu ulice Martinkovac. 

Zaključak: 
• Zamolba je prihvaćena i proslijedit će se u KD Vodovod i kanalizaciju. 

2)  
KK Srdoči je dostavilo dva dopisa u kojima se obraćaju sa željom za sudjelovanjem u obilježavanju 
Križevice i za eventualnu pomoć. Osim toga predali su i Zahtjev za korištenjem prostora MO Srdoči 
za održavanje sastanaka. 

Zaključak: 
• Gosp. Maraš je napomenuo da je on već kontaktirao njihovog predsjednika te da će 

KK Srdoči sudjelovati u Križevici (košarkaški turnir). 
• Što se tiče eventualne pomoći, Vijeće nije u mogućnosti financijski potpomagati bilo 

koju udrugu ili klub jer je proračunski korisnik. 
• O korištenju prostora Vijeće će davati svoje mišljenje kad dobije očitovanje od 

nadležnog Odjela. 
3) 
Tajnica je napomenula da od svibnja 2008. godine nije dobiven odgovor od ŽUC-a na postavljeni 
upit za ureñenje ulice A. Modrušana, rješenje imovinsko-pravnih odnosa, tehničke pripreme, 
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potrebnih dozvola i ureñenja. 
 
Zaključak: 
• Jednoglasno je zaključeno da je potrebno uputiti požurnicu i zatražiti očitovanje što 

je do sada učinjeno. 
4) 
Komunalni redar je obilaskom terena u ul. A. Modrušana utvrdio da je nekoliko okućnica ušlo u 
gabarite ceste, te je odlučio slučaj uputiti geodetu koji će izvršiti izmjere. 

Zaključak: 
• Vijeće je zaključilo da je donesena ispravna odluka. 

5) 
Komunalni redar je obilaskom trena uvidio da je u naselju Blečići bespravno izgrañeno nekoliko 
betonskih staza na zelenoj površini. Neke od njih su stare i nekoliko godina, a jedna je izgrañena 
nedavno. Osim staza izgrañen je jedan betonski roštilj takoñer na zelenoj površini. Pretpostavka je 
da se za sad staze neće uklanjati, nego samo roštilj. 

Zaključak: 
• Vijeće prihvaća stručno mišljenje komunalnog redara. 

6) 
Gosp. Šalić je ponovno pokrenuo pitanje ograñivanja boćarskog joga u naselju Blečići. Istaknuo je 
potencijalnu opasnost za djecu koja se igraju u blizini i napomenuo da je nužno postaviti zaštitnu 
ogradu. Rekao je da ima saznanja da su se neki roditelji obratili direktno gradskim vijećnicima, 
mimo Vijeća MO. 

Zaključak: 
• Pošto su gradske službe negativno odgovorile na zahtjev Vijeća za postavljenje 

dvorca u dječje igralište pravdajući se nedostatnim financijskim sredstvima, Vijeće 
ne želi niti upućivati dopis za postavljanje predmetne ograde. 

7) 
 U materijalima za sjednicu prisutni su zaprimili dopis OŠ Srdoči sa zaključcima sa sastanka 
održanog u MO Grbci na kojem su se analizirala školska područja OŠ Srdoči i OŠ Zamet, odnosno 
koje ulice gravitiraju kojoj školi. 
Doneseni su zaključci koji će se dostaviti Odjelu GU za odgoj i školstvo. 

Zaključak: 
• Vijeće je prihvatilo zaključke sa sastanka. 

8) 
 Energo je dostavio odgovor na upit za proširenjem javne rasvjete u T. Ujevića 2 u kojem stoji da je 
zahtjev potrebno uvrstiti u listu prioriteta za 2010. 

Zaključak: 
• Pošto je lista za 2010. godinu formirana, zahtjev će se uvrstiti u listu za 2011. godinu. 

9) 
 Tajnica je napomenula da je i iz ul. Tonžino takoñer upućen zahtjev za postavljanjem dodatne 
lampe. 

Zaključak: 
• Pretpostavka je da će odgovor Energa biti kao u prethodnom slučaju, a kako je lista 

za 2010. formirana i taj će se zahvat uvrstiti u listu za 2011. godinu. 
10) 
 G-ña Vera Predović je uputila dopis Autocesti Rijeka – Zagreb d.d., a Mjesnom odboru na znanje 
vezano za (ne)izgradnju bukobrana na Martinkovcu. 

Zaključak: 
• Vijeće MO je već i prije reagiralo na dopis gosp. Damira Krnića koji se obrati Vijeću s 

istim problemom. 
11) 
 Vrdoljak d.o.o. se obratio Vijeću radi postavljanja stupića na nogostupu u ul. D. Tadijanovića i A. 
G. Matoša. 

Zaključak: 
• U lipnju je poslan zahtjev za postavljanjem stupića u ul. D. Tadijanovića.  
• Uputit će se dopis sa slikama na terenu nadležnoj II policijskoj postaji i prometnoj 

policiji. 
• Dopis će se takoñer uputiti prometnom redarstvu. 
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12) 
 Gosp. Šalić je predložio da se organizira ekološka akcija i očisti prostor od nepoželjnog raslinja 
oko novog sjedišta MO Srdoči. Predlaže da Vijeće podrži akciju kako bi od Grada dobili besplatne 
marende i radne rukavice. 

Zaključak: 
• Prijedlog je odbijen s 2 glasa za i 3 protiv.  
• Potrebno je uputiti zahtjev Rijeka prometu da uredi prostor oko svoje zgrade. 

 
 
 
Sjednica je završila u 20.30 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. 

  
 


