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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-23/8 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-1 
Rijeka,  24.08. 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 32. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

32. sjednica VMO Srdoči održana je 24.08. 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  
- Jasna Arrigoni članica VMO 
- Viktor Šalić član VMO 
- Divna Pedić tajnica MO  

 
Ostali nazočni:  

-  
Sjednici nisu bili nazočni:  

- Željka Matković članica VMO 
Usvajanje zapisnika s 31. sjednice VMO Srdoči: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Završne pripreme za proslavu Križevice 
2. Pripreme za rebalans financijskog plana 
3. Primjedbe na izmjene i dopune Odluke o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne 

samouprave 
4. Razno 
 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Gosp. Maraš je iznio planirani cjelovečernji program koji će se odvijati dva dana u subotu 12. i 
nedjelju 13. rujna. U subotu će u jutarnjim satima biti malonogometni turnir, košarkaški turnir, turnir 
u pikadu, šahu, briškuli i trešeti. U šatoru će od 20 h nastupati grupe En face i Grad. U nedjelju će 
u 17 h nastupatti grupa Ri starsi, u 18 h Klapa Opatija i članovi Pododbora za kulturu MO Srdoči, a 
u 19 h grupa Kantridersi. 
Svoj dolazak je najavio i zabavni park "Adria". Vijeće je zaključilo da je uputno da se zabavni park 
postavi ranije u toku tjedna, jer bi na taj način reklamirao i samu centralnu proslavu, odnosno da 
bude postavljen od 8. do 13. rujna. 
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Zaključak:  

• Vijeće je prihvatilo plan proslave Križevice. 
AD 2 
 
Gosp. Maraš je predložio djelomičnu izmjenu financijskog plana zbog zatvaranja financijske 
konstrukcije za proslavu Dana MO Srdoči. Predložio je da se objedine programi Pučke fešte 
Križevice i Dana Mjesnog odbora, što je jednoglasno usvojeno. 

Zaključak: 

• Rebalans financijskog plana jednoglasno je usvojen. Preslika rebalansa financijskog 
plana nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

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) 

Ovlaštena osoba zgrade na adresi M. Krleže 3 pismeno se obratila Vijeću radi postavljanja gljiva 
na parkirališnim mjestima koja su označena tik uz ulaze u zgradu s čime je onemogućen pristup 
pješacima. Usmeno je iznio zamolbu da se novoureñeni dio ulice uz istu zgradu duljine cca 80 m 
uvrsti u redovno pometanje. 

Zaključak: 
• Oba prijedloga su jednoglasno usvojena i proslijedit će se nadležnim službama. 

2)  
Gosp. Šalić je iznio problem koji je opasan za čitavo naselje Blečići i koji se godinama rješava, ali 
nikako da se u potpunosti riješi, a to je istjecanje fekalnih voda iz zida na parkiralištu ispred zgrada 
na adresi Tina Ujevića iznad brojeva 22 i 24. 

Zaključak: 
• Uputiti dopise Odjelu GU za komunalni sustav i KD Vodovodu i kanalizaciji. 

3) 
Tajnica je izvijestila da je ponovno dolazio gosp. iz naselja Murini radi parkirališta izgrañenog na 
samom rubu ceste kod broja 13A s čime je došlo do suženja ceste. Napomenuo je da se ništa ne 
poduzima i zatražio hitno postupanje nadležnih. 

Zaključak: 
• Uputiti dopis Odjelu GU za komunalni sustav, urbanizmu i Rijeka prometu. Potrebno 

je iznaći hitno rješenje koje će zadovoljiti stanare i omogućiti sigurno prometovanje 
kroz taj dio naselja. 

4) 
Tajnica je prisutne upoznala s odgovorom Odjela GU za komunalni sustav glede korištenja ključa 
od elektro ormarića postavljenog na igralištu OŠ Srdoči. 

Zaključak: 
• Prisutni su informaciju primili na znanje. 

 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Divna Pedić 

Predsjednik VMO Srdoči: 
prof.dr.sc. ðuljano Ljubičić, dr. med. 

  
 


