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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-23/9 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-1 
Rijeka,  09. 09. 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 33. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

33. sjednica VMO Srdoči održana je 09. 09. 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 
- Željka Matković članica VMO 
- Viktor Šalić član VMO 
- Divna Pedić tajnica MO  

 
Ostali nazočni:  

- Ivan Simić – predsjednik pododbora za kulturu 
 

Sjednici nisu bili nazočni:  
-  
 

Usvajanje zapisnika s 32. sjednice VMO Srdoči: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Završne pripreme za proslavu Križevice 
2. Odgovor Odjela za gradsku samoupravu i upravu na očitovanje vijeća o preseljenju 
3. Korištenje prostorija Odjela GU za zdravstvo i socijalnu skrb na adresi Srdoči 66a 
4. Primjedbe na izmjene i dopune Odluke o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne 

samouprave 
5. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi u 2010. godinu 
6. Razno 
 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
 
AD 1 
 
Gosp. Maraš je naveo da su sve pripreme za obilježavanje Dana MO Srdoči gotove. Ukratko je 
izložio cjelokupni program i naveo poduzete radnje.  
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Istaknuo je da se ne slaže s odgovorom gradskih službi o korištenju ključa od elektro ormarića, te 
da je neargumentiran. 
Zaključak:  

• Ponovno će se uputiti dopis za posjedovanjem ključa od elektro ormarića. 
AD 2 
 
Gosp. Maraš smatra da je odgovor Odjela za gradsku samoupravu i upravu pun nedorečenosti, te 
da nije usvojeno ono što nije prošlo na Gradskom vijeću. Predsjednik predlaže sastanak sa gosp. 
Širolom i gosp. Vukelićem da se izbjegne dopisivanje i da se postigne definitivan dogovor oko 
korištenja prostorija, Gosp. Simić napominje da bi na sastanku trebao prisustvovati on i gosp. 
Maraš kao predsjednici najaktivnijih pododbora. 
Nakon tog sastanka će se dogovoriti tko će, kada, kako i koji prostor moći koristiti. 

Zaključak: 

• Tajnica se zadužuje da ugovori termin sastanka. 

AD 3 
 
Gosp. Maraš smatra da se u ovim prostorijama (M. Krleže 4) ne bi trebale provoditi akcije 
dobrovoljnog darivanja krvi, te akcije mjerenja tlaka i ŠUK-a. Ovaj prostor bi se trebao koristiti za 
rad vijeća i njegovih tijela, dok se zdravstvene akcije trebaju obavljati u prostorima koji će biti u 
nadležnosti Odjela GU za zdravstvo i socijalnu skrb (Srdoči 65b, 65c i 66a). 
Gosp. Ljubičić ističe da je prije bio jedan prostor i nije bilo problema, a sada su dva, pa su 
problemi. Napominje da bi se prostor trebao koristiti u svrhu društveno korisnih aktivnosti, a ne 
privatnih interesa.  
G-ña Matković je predložila da se uputi dopis Odjelu GU za zdravstvo i socijalnu skrb te se zatraži 
dokument na temelju kojeg su unesene stvari u prostorije mjesne samouprave (frižider, kuhinja, 
TV), kao i na temelju čega je dozvoljeno konzumiranje sokova i toplih napitaka u Klubu 
umirovljenika Srdoči. 

Zaključak: 

• O ovom pitanju će se raspravljati na sastanku kao pod ad. 2. 
• Usvojen je prijedlog g-ñe Matković. 

 
 
Gosp. Maraš napušta sjednicu u 18:30 sati. 
 
 
AD 4 
 
Raspravljalo se o izmjenama i dopunama Odluke o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne 
samouprave.  
Gosp. Simić je rekao da je izabran od strane grañana, a da gosp. Šalić ne poštuje razinu kulturnog 
ponašanja. 
Na kraju rasprave donesen je slijedeći 

Zaključak: 

• u članku 10. političkim strankama se ne bi trebalo ograničavati vrijeme nego da ga 
stranke kao i do sada mogu koristiti po potrebi (neke koriste 1 sat mjesečno, a neke 
8 sati, ili više u vrijeme predizbornih kampanja) 

• u članku 12. proslave i sl. potrebno je izbaciti 
• u članku 11. udruge koje neposredno sudjeluju u realizaciji aktivnosti mjesnog 

odbora, a djeluju volonterski, trebale bi imati na raspolaganju 150 sati godišnje. Na 
isti članak bila je primjedba da ga treba dodatno razraditi, naročito po pitanju 
volonterskog rada od strane udruga, organizacija i grupa grañana.  

AD 5 
 
Gosp. Simić je kao predsjednik pododbora za kulturu ukratko iznio program za kulturu za 2010. 
godinu. 
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Zaključak: 

• Prijedlog programa za kulturu za 2010. godinu jednoglasno je prihvaćen. 
AD 6 
 
1) 

Tajnica je članovima Vijeća (na samom početku sjednice) podijelila dopis Kluba umirovljenika 
Srdoči u kojem izlažu sve svoje aktivnosti. 

Zaključak: 

• Dostavljanje plana aktivnosti Kluba ocijenjeno je pozitivno. 

2) 

Tajnica je pročitala prijedlog Odjela GU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
da se u povodu obilježavanja Europskog tjedna kretanja pod motom "Za bolju klimu u gradovima" 
u nedjelju 20. rujna 2009. godine održe po mjesnim odborima akcije sadnje stabala. Pošto na 
Srdočima nema gradskih zelenih površina prijedlog je da se stabla posade u blizini sjedišta MO-a, 
kod raskrižja ulica M. krleže i T. Ujevića. 

Zaključak: 
• Prijedlog se prihvaća ukoliko je parcela gradska i ukoliko DPU-om na istoj nije 

predviñena gradnja. 
• Zadužuje se tajnica da ispita te dvije činjenice. 

3)  
Tajnica je napomenula da je dobila usmenu informaciju od Energa o jednom dijelu neutrošenih 
sredstava za proširenje javne rasvjete koja su dostatna za postavljanje jedne lampe na postojeći 
stup ili zamjenu stare lampe. 

Zaključak: 
• Nova lampa će se postaviti na stup u starom naselju Srdoči kod broja 43. 

4) 
Ovlaštena osoba iz zgrade Tina Ujevića 47 je usmeno zatražila da se kod zgrade obilježe mjesta 
za parkiranje, što je učinjeno u cijelom naselju, ali je navedeni dio preskočen. Isto tako je zatražio 
da se oreže grm na izlazu iz ul. T. Ujevića na ul. A. Modrušana i M. Krleže. 

Zaključak: 
• Prijedlog za iscrtavanjem parkirališnih mjesta je prihvaćen i proslijedit će se Rijeka 

prometu. 
• Prihvaćen je i prijedlog za orezivanjem grma na navedenom raskrižju uz napomenu 

da je grm najbolje ukloniti pošto vrlo brzo raste, a predstavlja veliku opasnost 
naročito za školsku djecu. 

5) 
Tajnica je navela da je gospoña iz ul. J. Dobrile dolazila i telefonski zvala vezano za ohrapljivanje 
njihove ulice o čemu se priča i dopisuje već nekoliko godina, a ništa se ne poduzima 

Zaključak: 
• Vijeće je učinilo ono što je bilo u mogućnosti i nadležnosti, sada je sve na Rijeka 

prometu. 
6) 
Ovlaštena osoba zgrade B. Kašića 18 uputila je dopis za orezivanjem zelenila oko zgrade. 

Zaključak: 
• Zahtjev je usvojen i uputit će se nadležnim službama. 

7) 
Obitelj Lazanja je dostavila prigovor na odgovor KD Vodovoda i kanalizacije od 13. kolovoza 2009. 
godine koji su naslovili na ovo Vijeće. 

Zaključak: 
• Podržava se prigovor i proslijedit će se KD ViK-u. 

8) 
 Hrvatska narodna stranka je zamolila termin od sat vremena za sastanak u petak 11.9.2009. 

Zaključak: 
• Odobreno je jednokratno korištenje male prostorije na adresi M. Krleže 4. O daljnjim 

terminima će se donijeti zaključci kada se odluči tko će, kada, kako i koji prostor 
moći koristiti (AD.2.). 
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Sjednica je završila u 21.00 sat. 
 
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. 

  
 


