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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/15-23/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  26. kolovoza 2015. 

                          
 

ZAPISNIK 
S 15. SJEDNICE VMO SRDOČI 

 
sjednica VMO Srdoči održana je 20. kolovoza 2015. godine (četvrtak) s početkom u 18:10 
sati u prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Dario Konta, predsjednik VMO Srdoči 
- Valter Grgurić, član VMO Srdoči  
- Filipa Vidmar, zamjenica predsjednika VMO Srdoči  
- Višnja Vujnović, članica VMO Srdoči 
- Martina Bogdanić, tajnica MO Srdoči  

 
Sjednici nije nazočan: 

- Franco Pines, član VMO Srdoči  
 
 

 
Ostali nazočni: 

- Marino Prpić, Inicijativa mladih "Sklonište" 
- Luka Medvedec, Inicijativa mladih "Sklonište" 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Srdoči Dario Konta, dnevni red glasi: 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Razno 
2. Organizacija Dana MO i proslava Križevice 
3. Radovi na Srdočima 

 
Predsjednik je predložio novi dnevni red koji glasi: 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Organizacija Dana MO i proslava Križevice 
2. Radovi na Srdočima 
3. Razno 
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Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
 
 
 
AD 1 
Predsjednik pozdravlja prisutne, zahvaljuje se na odazivu i prepušta riječ prisutnom Prpiću i 
Medvedcu. Marino Prpić i Luka Medvedec predstavnici Inicijative mladih "Sklonište" 
predstavljaju organizacijski koncept malonogometnog turnira koji su osmislili i dogovorili za 
subotu 12. rujna 2015. godine. Turnir bi se igrao tijekom cijelog dana na školskom igralištu, 
dogovoreno je sa ugostiteljskim objektom na igralištu korištenje prostora, DJ koji bi puštao 
glazbu, sponzor za dio marende za igrače, alternativnu lokaciju u slučaju kiše i dr. Prpić i 
Medvedac su također predstavili ideju organiziranja koncerta na području kamionskog 
terminala koja je u fazi pregovora sa ugostiteljskim objektom na terminalu kao i 
Rijekaprometom - vlasnikom dijela terminala koji bi se koristio za koncert. Vijećnici 
nadopunjuju ideje i slažu se sa dogovorenim. 
 
Zaključak: 

 Vijećnici su navedeno primili na znanje 
 
Odlaze predstavnici inicijative te Vijeće samo nastavlja sa radom. 
 
 
Predsjednik upoznaje prisutne sa pozivom Vijeću trenera košarke Gorana Lončara na 
košarkaški turnir koji će se održati 19.rujna 2015. godine. Predsjednik predlaže da se Goran 
Lončar pozove na sljedeću sjednicu u vezi finalnih dogovora oko objedinjavanja  Dana MO i 
proslave blagdana Križevice. Vijećnici su upoznati sa obvezom prijave javnog okupljanja i 
prijave ZAMP-a kod održavanja koncerta. Predsjednik Vijeća Dario Konta upoznaje prisutne 
sa nastupom zbora koji će se u sklopu obilježavanja Dana MO i proslave blagdana Križevica 
održati u OŠ Srdoči. Za nastup Pjevačkog zbora mladih "Josip Kaplan" Vijeće MO Srdoči će 
izdvojiti iz svog programa 5.000,00 kn.  Organizator ovog kulturno – umjetničkog programa je 
Udruga Mavrica. Predsjednik predlaže da se predsjednica Udruge Mavrica pozove na 
sljedeću sjednicu u vezi finalnih dogovora oko obilježavanja Dana MO i proslave blagdana 
Križevice te na detaljnije razmatranje zamolbe Udruge Mavrica. Udruga je predala zamolbu 
da se u partnerstvu sa MO Srdoči prijavi na nadolazeći natječaj Odjela gradske uprave za 
kulturu Grada Rijeke, zbog dobivanja sredstava za objavljivanje znanstvene monografije 
"Hrvatska čitaonica u Srdočima". Predsjednik Vijeća MO Srdoči predlaže i pozivanje na 
sljedeću sjednicu Luke Vukovića kao predsjednika Udruge umirovljenika i starijih osoba 
Srdoči, te Mile Jelače kao predsjednika  Aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi Srdoči koji 
planiraju već tradicionalnu akciju darivanja krvi povodom Dana MO i proslave Križevice. 
Nadalje predlaže da se na sjednicu pozove Zoran Šimić, vlasnik ugostiteljskog objekta Milord 
pub koji se nalazi na terminalu.  
 
Zaključak: 

 Goran Lončar će se pozvati na sljedeću sjednicu  

 Nada Paladin će se pozvati na sljedeću sjednicu 

 Luka Vuković će se pozvati na sljedeću sjendicu 

 Mile Jelača će se pozvati na sljedeću sjednicu 

 Zoran Šimić pozvati će se na sljedeću sjednicu 
 

 
 

AD 2 
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Zamjenica predsjednika VMO Srdoči Filipa Vidmar izvještava Vijeće o sastanku kojem je 
nazočila a koji je potaknut zahtjevom gospodina Zvonka Cipčića, Tonžino 29. Sastanak je 
održan na terenu sa predstavnicima VIK-a, izvođača radova, nadzora radova te građana na 
temu izvida mogućnosti alternativnog izlaska iz slijepe ulice Tonžino (kod kućnog broja 27B) 
a preko makadamskog puta do Ulice Tuhtani. Dogovoreno je da voditelj projekta  gospodin 
Andrej Svetličić  javi procjenu troška izvođenja radova te vlasničko-pravni aspekt navedenog 
makadama nakon čega će se odlučiti o daljnjim koracima. Predsjednik daje na glasanje 
prijedlog da se nakon procjene pošalje dopis pročelnici Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav Ireni Miličević, VIK-u te Direkciji plana, razvoja i gradnje sa zahtjevom da se uredi 
makadam koji spaja ulicu Tonžino (kod kućnog broja 27B) sa ulicom Tuhtani. Sa 4 glasa "za" 
prijedlog je podržan.  
 

Zaključak: 

 nakon procjene troška izvođenja radova te izvida vlasničko-pravnog aspekta 
uređenja makadama koji spaja ulicu Tonžino (kod kućnog broja 27B) sa Ulicom 
Tuhtani, poslati će se dopis pročelnici Odjela gradske uprave za komunalni sustav 
Ireni Miličević, VIK-u te Direkciji plana, razvoja i gradnje sa zahtjevom da se 
navedeni makadam uredi  

 
 
AD 3 
 
Član Vijeća MO Srdoči Valter Grgurić izvještava Vijeće da je se po procjeni vještaka zbog 
priliva slivnih i oborinskih voda sa javne površine otvorila velika rupa u dvorištu na adresi 
Markovići 25A. Stanari objekta zabrinuti su za statičnost objekta. Predsjednik Vijeća MO 
Srdoči Dario Konta predlaže da se pričeka najavljeni dopis predstavnika stanara zgrade 
nakon čega će se uputiti dopis nadležnim službama za sanacijom. 
 
      Zaključak: 

 vijećnici su navedeno primili na znanje 
 
 
Predsjednik Vijeća MO Srdoči upoznaje prisutne sa odgovorom Rijekaprometa u kojem 
obavještavaju Vijeće da je na sastanku u Gradu Rijeci 13. ožujka 2015. godine sa 
predstavnicima  MO Srdoči, predsjednikom Dariom Kontom i predsjednicom Pododbora za 
komunalnu djelatnost Željkom Matković bilo rečeno da će se stupići u Ulici Tina Ujevića 
postaviti tek nakon što se osigura parking. Predsjednik zaključuje da je na zboru građana 
dogovoreno da se stupići postave nevezano za uređenje novih parkirnim mjesta.  
 

Zaključak: 

  poslati će se dopis kojim se traži postavljanje stupića kako je i odlučeno na 
zboru građana 
 

 
 

Član Vijeća MO Srdoči Valter Grgurić ukazuje na smanjenu vidljivost djece u prometu na 
području raskrižja Ulice Mate Lovraka i Ulice Markovići što se dešava zbog parkiranih 
automobila i kontejnera na raskrižju. Predsjednik predlaže preseljenje kontejnera na drugu 
stranu ulice te postavljanje stupića. 

 
Zaključak: 

  poslati će se dopis sa upitom Čistoći da li je moguće da se prebace kontejneri 
na suprotnu stranu ulice ukoliko Vijeće osigura stupiće a odnosi se na lokaciju 
rakrižja Ulice Mate Lovraka i Ulice Markovići 
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Predsjednik Vijeća MO Srdoči Dario Konta upoznaje Vijeće sa dopisom pročelnika Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu Mladena Vukelića u kojem se iskazuje mišljenje da se po 
Zakonu o pravu na pristup infomacijama te zbog izbjegavanja nepotrebnog sukoba oko 
oprečno izrečenih mišljenja vijećnika, složenosti materijala i pojedinih točaka sjednice, te 
većeg broja točaka sjednice i opsežnijeg rada vijeća uvedena praksa tonskog snimanja tijeka 
sjednice pojedinih vijeća koja nema nikakve formalno-pravne zapreke. Dopisom Odjel za 
gradsku samoupravu i upravu smatra kako niti predsjednik vijeća niti samo vijeće svojim 
zaključkom ne može zabraniti tonsko snimanje sjednica vijeća mjesnog odbora. Predsjednik 
Vijeća MO Srdoči Dario Konta konstatira da u dopisu nema taksativno naveden zakonu po 
kojem bi se vijeće tonski snimalo na sjednici. 
 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 

 
Zamjenica predsjednika VMO Srdoči Filipa Vidmar daje izvještaj Vijeću o provedenom 
programu "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" koji je protekao uredno i uspješno. 
Završnicu programa sa svečanom podjelom priznanja, nagrada i prigodnih poklona vodile su 
članice Vijeća Filipa Vidmar  i Višnja Vujnović. Upriličen je i prigodni domjenak i izložba 
umjetničkih radova od prirodnih materijala mještanke Srdoča Ankice Lazanja. Zamjenica 
predsjednika Vijeća MO Srdoči izvješatav Vijeće da će ona i članica Vijeća Višnja Vujnović 
biti članice budućeg Pododbora za ekološku djelatnost koji je u fazi formiranja i izrade nacrta 
programa rada. 
 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 

Predsjednik Vijeća Dario Konta upozorava Vijeće da još nije primljena povratna informacija iz 
Rijekaprometa kada će se postaviti dogovorena prometna signalizacija kod dječjeg vrtića. 
 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 

 
Predsjednik Vijeća Dario Konta upoznaje Vijeće sa dopisom Rijekaprometa kojim odgovara 
na zamolbu za dostavnim mjestom pored ugostiteljskih objekata u poslovno – stambenom 
kompleksu Centar Srdoči. Izvidom terena uvidjela se najveća potreba za dostavnim mjestom 
u ulici Miroslava Krleže kod kućnog broja 16 te je dopisom Rijekaprometa Mjesni odbor 
obaviješten da će se na navedenoj lokaciji iscrtati dostavno mjesto. 
 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 

Predsjednik Vijeća MO upoznaje vijećnike sa dopisima Krešimira Šojata i Valtera Suknjova o 
remećenju javnog reda i mira u noćnim satima na dječjim igralištima, grafitima na fasadama i 
uništenim mrežama na igralištima. 
 
Zaključak: 

 poslati će se dopis prema Gradu Rijeci da se postave po dvije table na dječja 
igrališta u ulici Dobriše Cesarića i Bartola Kašića sa natpisom " Zabranjeno 
remećenje javnog reda i mira, molimo tišinu od 22 – 06 sati" 
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Vijeće MO Srdoči upoznato je sa Izvješćem o realizaciji komunalnih prioriteta u 2014. godini.   
 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
Predsjednik Vijeća MO Srdoči Dario Konta upoznao je vijećnike sa dopisom Rijekaprometa u 
kojem se Vijeće obavještava da će na lokaciji Kurirski put od broja 10 do 24 uskoro izvoditi 
radovi u nadležnosti VIK-a. Kako je navedena lokacija uvrštena u komunalne prioritete MO 
Srdoči za 2015. godinu, moli se Vijeće da za predviđeni iznos od 160.000,00 kn odredi 
zamjensku lokaciju kako bi se pravovremeno utrošila planom predviđena sredstva. 
 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 

 
Vijeće je upoznato sa planovima za izgradnju plinovoda na lokaciji Srdoči – sjever. 
 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Vijeće je upoznato sa detaljima koordinacijskog sastanka koji je održan 10. srpnja 2015. 
godine sa predstavnicima VIK-a, Grada Rijeke, Rijekaprometa, Čistoće i Energa. Sastanku je 
prisustvovala tajnica MO Srdoči.  
 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 
Predsjednik VMO Srdoči: 

Dario Konta 
 

         
     
 


