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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-23/10 
URBROJ:  2170-01-09-10-09-1 
Rijeka,  12. 10. 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 34. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

34. sjednica VMO Srdoči održana je 12. 10. 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 33. sjednice VMO Srdoči: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Usvajanje rasporeda korištenja prostora mjesne samouprave na adresi M. Krleže 4 
2. Usvajanje prijedloga programa mjesnog odbora Srdoči za 2010. godinu 
I. POTREBE GRAðANA I PRIJEDLOZI PRIORITETA U KOMUNALNOM OPREMANJU I   
 UREðENJU OBJEKATA KOMUNALNE UNFRASTRUKTURE ZA 2010. GODINU 

II.   RAZVOJNI PROGRAMI  VMO U 2010. GODINI 
III.  OSTALE AKTIVNOSTI KOJE ĆE VIJEĆE PODUZIMATI NA UREðENJU PODRUČJA                         

MJESNOG ODBORA I POBOLJŠANJU KVALITETE STANOVANJA 
IV.  POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE 

SKRBI 
V.   POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA KULTURE 
VI.  POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA PODUZETNIŠTVA I 

ODRŽIVOG RAZVOJA 
VII.  POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA SPORTA I TEHNIČKE 

KULTURE 
VIII.  POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA BRIGE O DJECI, 

OBRAZOVANJU I ODGOJU 
IX.  POTREBE GRAðANA, ZADACI I AKTIVNOSTI VIJEĆA IZ PODRUČJA EKOLOGIJE 
 X.  OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI  I ZADACI VIJEĆA U 2010. GODINI 
XI.  PROGRAMSKE AKTIVNOSTI VIJEĆA KOJE FINANCIRA ILI SUFINANCIRA ODJEL ZA GRADSKU 

SAMOUPRAVU I UPRAVU 
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3. Održavanje eko akcije – dovršetak radova  
4. Prijedlog projekta za Riječki program lokalnog partnerstva 
5. Razno 
 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik je u uvodnoj riječi pročitao Zaključak gradonačelnika prema kojem se poslovni prostor 
na adresi Srdoči 65, 65c i 66a izuzima iz upravljanja Odjela za gradsku samoupravu i upravu i 
predaje na upravljanje Odjelu GU za zdravstvo i socijalnu skrb. 
Nakon kraće rasprave usvojen je raspored koji se nalazi u prilogu ovog zapisnik i čini njegov 
sastavni dio.  
Usvojeno je slijedeće 
Zaključak:  

• Odobrava se korištenje prostora SD Moji Srdoči i stranci HSU, a CK Srdoči će 
koristiti prostor kojim upravlja Odjel GU za zdravstvo, osim kada budu veći skupovi 
tada će se koristiti velika dvorana. 

• Darivanje krvi odvijat će se u M. Krleže 4. 
• Političke stranke će koristiti veliku dvoranu, a pododbori i ostali korisnici malu 

dvoranu. 
• Likovna radionica će do kraja godine biti u velikoj dvorani. 

AD 2 
 
Tajnica je u materijalima za sjednicu dostavila upute za izradu Programa rada za 2010. godinu i 
Programe rada za 2009. godinu za primjere. 
Programi pod rednim brojem I, II i XI usvajat će se na slijedećoj sjednici. 
Program pod rednim brojem V već je upućen Odjelu GU za kulturu. 
Raspravljalo se o ostalim programima. 

Zaključak: 

• Kako su se i u ovoj godini pokazali dobrima iste programe će Vijeće provoditi i u 
slijedećoj godini, s malim korekcijama. 

 
Gosp. Simić napušta sjednicu u 19:00 sati. 
 
AD 3 
 
Tajnica je u kratko izvijestila prisutne o provedbi akcije sadnje stabala i o nužnosti da se akcija 
završi, jer vremenske prilike to nisu dopustile. 

Zaključak: 

• Od Odjela za urbanizam zatražiti 15-ok obroka i rukavica. 
• Akcija će se održati u subotu 24. listopada 2009. godine. 

AD 4 
 
Gosp. Šalić je predložio da se kao prijedlog projekta za Riječki program lokalnog partnerstva uvrsti 
zelena površina na kojoj su se sadila stabla (raskršće M. Krleže i T. Ujevića), jer je ta parcela 
izmeñu ostalog i GUP-om predviñena kao zelena površina. Gosp. Maraš je odgovorio da je 
nepotrebno da Vijeće ureñuje okućnice budućih privatnih stambenih objekata koji će se graditi u 
neposrednoj blizini. 

Zaključak: 

• Razmisliti o nekom drugom prijedlogu do iduće sjednice koja bi se trebala održati 22. 
listopada. 
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AD 5 
 
Gosp. Maraš je iznio primjedbu da je upit za unos stvari, točenje sokova i toplih napitaka trebao biti 
upućen Odjelu za samoupravu, a ne za zdravstvo. 
Tajnica je napomenula da je dopis poslan na adrese obaju Odjela te da Vijeće u buduće bude 
decidirano u svojim zaključcima. 
1) 

G-ña Arrigoni je prokomentirala neprihvatljivi nastup gosp. Simića na sastanku s pročelnikom 
Vukelićem na kojem je gosp. Simić preuzeo ulogu koja mu nije primjerena i na taj način 
prezentirao rad Vijeća. 
Gosp. Maraš joj je odgovorio da se gosp. Simića godinama napada, te da se on mora braniti.  
A osim toga da je netko na sastanku umjesto u ime Vijeća nastupao u ime Kluba umirovljenika. 
2) 

Tajnica je pročitala dopis Rijeka prometa u kojem je navedeno da je preostalo 134.510,48 kuna s 
PDV-om od radova planiranim za 2009. godinu iz sredstava prioriteta, a u kojem se traži očitovanje 
o dodatnoj lokaciji za utrošak tih sredstava. 

Zaključak: 

• Zatražiti od Rijeka prometa troškovnik za ureñenje parkirališta kod Osnovne škole 
Srdoči sa rješavanjem oborinske vode i troškovnik za ohrapljivanje ceste Jurja 
Dobrile. Ako bude dovoljno sredstava uredit će se obje lokacije. 

3) 

Stanari ul. T. Ujevića 16 su uputili 2 dopisa u kojima opisuju opetovano uznemiravanje i prijetnje 
jednog stanara, oni traže da se taj stanar stavi pod stručni nadzor odnosno institucionalizira te 
hospitalizira u nadležnu ustanovu koja će primijeniti adekvatnu terapiju i medicinske metode 
liječenja i rehabilitacije. 

Zaključak: 
• Sami postupak pokreće nadležna policijska postaja, u ovom slučaju II policijska 

postaja koja je isto zaprimila prijašnje dopise. Prilikom narušavanja reda i mira 
policijska postaja upućuje prijavu sudcu za prekršaje, na temelju prijave sud donosi 
rješenje o psihijatrijskom vještačenju na temelju kojeg će se navedena osoba uputiti 
na prisilno liječenje. 

4)  
KD Vodovod i kanalizacija je dostavilo očitovanje za izgradnju vodovodnog ogranka u dijelu ulice 
Martinkovac  i uputilo da se ogranak uvrsti u Program gradnje objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture Grada Rijeke. 

Zaključak: 
• Postupiti po naputku. 

5) 
Tajnica je pročitala odgovor Odjela GU za komunalni sustav na upit za formiranje ceste u ulici 
Murini od 8 do 13b, u kojem stoji da se u listu prioriteta uvrsti tehnička priprema za ureñenje 
navedene ulice. 

Zaključak: 
• O tome će se raspravljati na slijedećoj sjednici kad Vijeće dobije obrañene prioritete 

od strane istog Odjela. 
6) 
Caffe bar Mocca je zatražio odobrenje za kasnijim završetkom radnog vremena 16. listopada 2009. 
godine i to do 3 sata. 

Zaključak: 
• Zahtjev je prihvaćen uz primjedbu jednog vijećnika da za dozvolu produženja radnog 

vremena u stambenom objektu treba dobiti suglasnost stanara. 
7) 
Obitelj Pupovac iz Diraka je dostavila zahtjev za asfaltiranjem dijela ceste u Dirakima kod njihove 
obiteljske kuće. 

Zaključak: 
• Prijedlog će se uvrstit u listu prioriteta. 

8) 
Hrvatska udruga za sanitarno inženjerstvo – Komora sanitarnih inženjera i tehničara je dostavila 
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zamolbu za održavanjem besplatnog predavanja u prostoru MO Srdoči u sklopu projekta 
"Unapreñenje zdravstvene sigurnosti hrane u domaćinstvima grada Rijeke". 

Zaključak: 
• Zamolba se odobrava. 
• Zadužuje se tajnica da dogovori termin predavanja. 

9) 
Tajnica je napomenula da će 15. listopada u 12 sati u dvorani hotela Neboder biti podjela nagrada 
i priznanja sudionicima akcije "Više cvijeća, manje smeća" 

Zaključak: 
• Na dodjelu će ići gña Matković i gosp. Šalić. 

10) 
Tajnica je takoñer napomenula da se u ovom tjednu obilježava Europski tjedan lokalne 
demokracije, te da će biti "Dani otvorenih vrata Grada Rijeke" i u to vrijeme će grañani moći doći 
postavljati upite dežurnim vijećnicima i gradskim službenicima. Osim dežurstava pročelnika 
gradskih Odjela i vijećnika dežurat će i vijećnici mjesnih odbora i to 15. listopada od 18 do 19 sati.  

Zaključak: 
• Za pitanja grañana dežurat će gosp. Maraš i gosp. Šalić. 

11) 
Tajnica je prisutnima iznijela upit gosp. Darka Kirinčića iz M. Krleže 3 za izgradnjom nogostupa 
radi omogućavanja izlaska stanara iz zgrade. Iznio je i primjedbu na veliki broj rasvjetnih tijela – 12 
na 80-ak metara ulice. 
O pitanju izlaska stanara iz zgrade na ulicu je Vijeće već raspravljalo na prethodnoj sjednici i 
predložilo na inicijativu ovlaštene osobe postavljanje gljiva za koje gosp. Kirinčić smatra 
privremenim rješenjem. 

Zaključak: 
• Uputiti dopis komunalnom redarstvu, a ukoliko se problem ne riješi i stanarima ne 

omogući siguran izlaz iz zgrade, uputiti ga grañevinskoj inspekciji. 
12) 
Županijska uprava za ceste je dostavila očitovanje za ureñenjem ulice Ante Modrušana i    
izgradnjom nogostupa, u kojem nje navedeno da je to u nadležnosti Rijeka prometa, te da 
izgradnja ceste 233 ulicu A. Modrušana pretvara u slijepu. 

Zaključak: 
• Uputiti ponovni dopis jer je ŽUC nadležan za cestu i tražiti hitno pokretanje postupka 

pripreme za izgradnju nogostupa neovisno o tome da će u budućnosti biti slijepa 
ulica jer će njome i tada prometovati pješaci.  Skrenuti pažnju na ugroženost školske 
djece i napomenuti da je OŠ Srdoči najveća u gradu. 

13) 
Gosp. Šalić je ponovno pokrenuo pitanje izljeva fekalnih voda u ul. T. Ujevića. Naveo je da je iz 
dvaju dopisa od Grada i KD ViK-a vidljivo da zgrada mora sanirati oštećenja jer se nalaze na 
internim instalacijama stambenog objekta. 

Zaključak: 
• Uputiti dopis sanitarnoj inspekciji da se zgradama naloži sanacija, a ukoliko to ne 

bude moguće, da se prisilno sanira te da se zgradama dostave računi. 
14) 
Ponovno je bilo primjedbi grañana na neureñeni nogostup kod zgrade M. Krleže 3. 

Zaključak: 
• Uputiti požurnicu. 

15) 
Zaprimljen je prijedlog mještana da se predloži Plodinama da u sklopu izgradnje trgovačkog centra 
urede i okoliš, što će doprinijeti izgledu centra i samog naselja. 

Zaključak: 
• Uputiti dopis. 

16) 
Tajnica je izvijestila da je nedavno bio problem u ul. S. Hrvatina s gnijezdom stršljena. Da bi se 
uklonilo predsjednik je morao urgirati kod pročelnice gñe Miličević, jer je gnijezdo bilo na privatnoj 
kući. 
17) 
Gosp. Emil Mance je došao u tajništvo i izrazio žaljenje što nije pozvan da nastupa na proslavi 
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Dana MO.  
Zaključak: 
• U buduće ne bi trebalo doći do takvih propusta. 

18) 
Jedan mještanin je telefonskim putem uputio prijedlog da se na raskršće Martinkovac postave 
policajci koji će regulirati problem izlaska iz naselja, te da se ne treba čekati izgradnja kružnog toka 
nego treba djelovati odmah. 

Zaključak: 
• Postoji opravdana bojazan da će reguliranje prometa od strane policajaca još više 

usporiti promet. 
19) 
Tajnica je pročitala odgovor Rijeka prometa za obilježavanjem parkirališnih mjesta u dijelu ul. Tina 
Ujevića koji je odbijen zbog nedostatka sredstava, te da će se pokušati realizirati u slijedećoj 
godini. 
20) 
Zaprimljen je odgovor od strane komunalnog redarstva da će se naložiti Elektroprimorju da sanira 
prekop u ul. M. Lovraka. 
21) 
 Energo je u sklopu izgradnje plinske mreže prekopao cestu od M. Grbac do toplane i potrebno je 
što hitnije asfaltirati prije obilnijih kiša. 

Zaključak: 
• Zadužuje se tajnica da kontaktira s ovlaštenim u Energu. 

22) 
Predloženo je da se u malu dvoranu postavi dodatna grijalica i žaluzine na prozore. 

Zaključak: 
• Prijedlog je prihvaćen i uputit će se dopis Odjelu za gradsku samoupravu i upravu. 

23) 
Predloženo je da se održava čistoća ulice B. Kašića kod budućeg trgovačkog centra Plodine, kao i 
kod drugih gradilišta, odnosno da se pere cesta od zemlje i kamenja. 

Zaključak: 
• Prijedlog je prihvaćen i uputit će se dopis KD Čistoći i komunalnom redarstvu. 

24) 
Tajnica je napomenula da će se u prostoru MO održati akcija Crvenog križa "Solidarnost na djelu" 
14. i 15. listopada. 

Zaključak: 
• Ove godine je to u redu, ali slijedeće akcije će se održavati u prostorima Kluba 

umirovljenika kojim upravlja Odjel GU za zdravstvo i socijalnu skrb. 
25) 
Gosp. Šalić je ponovno spomenuo problem s rasvjetom u ul. T. Ujevića kod broja 2 i podsjetio na 
odgovor energa da tu lokaciju Vijeće stavi u prioritete. 

Zaključak: 
• Sredstva iz prioriteta neće biti planirana za tu lokaciju jer se to trebalo izgraditi po 

plaćenoj komunalnoj naknadi. 
 
 
Sjednica je završila u 21.00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
Divna Pedić 

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

  
 


