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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/15-23/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  13. studeni 2015. 

                          
 

ZAPISNIK 
S 17. SJEDNICE VMO SRDOČI 

 
sjednica VMO Srdoči održana je u ponedjeljak, 28. rujna 2015. godine, s početkom u 18:00 
sati u prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4., u Rijeci. 

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 
- Franco Pines, član VMO Srdoči  
- Martina Bogdanić, tajnica MO Srdoči  

 
 
 

 
Ostali nazočni: 

- Željka Matković, predsjednica Pododbora za komunalnu djelatnost  
- Elda Vidović, ovlašteni predstavnik stanara zgrade Miroslava Krleže 16 

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

DNEVNI RED 
 

1. Revizije planiranih i održanih programa Vijeća MO Srdoči 
2. Realizacija komunalnih prioriteta MO Srdoči za 2014. i 2015. godinu – ostatak 

sredstava 
3. Razno 

 
Predsjednik VMO Srdoči predložio je izmjenu dnevnog reda: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Razno 
2. Usvajanje prijedloga Programa rada Vijeća za 2016. godinu 
3. Realizacija komunalnih prioriteta MO Srdoči za 2014. i 2015. godinu – ostatak 

sredstava 
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Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
 
AD 1 
Prisutna predstavnica stanara s kućnog broja 16 u Ulici Miroslava Krleže Elda Vidovoć dala 
je prijedlog da se nedavno postavljeno dostavno mjesto u centru Srdoča ispred 
Brodokomerca preseli na suprotnu stranu ulice jer stanari iz njezine zgrade nemaju gdje 
parkirati. Također je predložila da se zeleni otok pored istih parkirnih mjesta pomakne za 
pola metra udesno čime bi se omogućilo još jedno parkirno mjesto na toj lokaciji. Vijećnici su 
navedeno primili na znanje i jednoglasnom odlukom podržali prijedlog. 
 
 
Zaključak: 

 Uputiti će se dopis Rijekaprometu da se nedavno postavljeno dostavno mjesto 
u centru Srdoča u suradnji i korodinaciji sa predstavnicom stanara u Ulici 
Miroslave Krleže 16 preseli na suprotnu stranu ulice.  

Elda Vidović odlazi te Vijeće nastavlja sa radom. 
 
Vijeće usvaja zapisnike sa 15. i 16. sjednice u potpunosti, te također zapisnik sa 14. sjednice 
uz izmjene u dijelu koji se odnosi na tonsko snimanje sjednica. Vijeće ne dozvoljava tonsko 
snimanje sjednica. 
 
 
Vijećnik Valter Grgurić izvještava Vijeće da je sa predstavnikom Rijekaprometa  Leom 
Kurilićem dogovoreno postavljanje invalidskih rampi na dodatnih 7 lokacija čime bi se pokrio 
cijeli centar Srdoča za kretanje invalida i majki sa kolicima. Predlaže dodatnu lokaciju na 
spoju Ulica Mate Lovraka i Ulice Srdoči kod kućnog broja 1. Vijeće je jednoglasno podržalo 
prijedlog.  
 
Zaključak: 

 Uputiti će se dopis Rijekaprometu u kojem se traži postavljanje invalidske 
rampe na  spoju Ulica Mate Lovraka i Ulice Srdoči kod kućnog broja 1 
 
 

Zamjenica predsjednika Vijeća Filipa Vidmar izvještava Vijeće da je dogovoren obilazak 
trase buduće šetnice Srdoči – Bezjaki za 7. listopada u 17 h sa predsjednikom Pododbora za 
ekološku djelatnost Milom Jelačom te poziva vijećnike da se pridruže istom.  
 
Zaključak: 

 Vijećnici su navedeno primili na znanje 

 Uputiti će se poziv predstavnicima Pododbora za ekološku djelatnost da 
pričustvuju obilasku trase buduće šetnice Srdoči – Bezjaki 

 
 
Predsjednik Vijeća Dario Konta izvještava Vijeće da je potrebno povećati preglednost na 
vrhu uzbrdice sjeverno od kućnog broja 2 u Ulici Tina Ujevića te predlaže da se nogostup na 
samom zavoju u dužini od 10-tak metara uvuče istočno (desno) u zelenu površinu. Prijedlog 
je dan na glasanje te je jednoglasno usvojen.  
 
Zaključak: 

 Uputiti će se dopis Rijekaprometu kojim se traži da se iz sredstava redovnog 
održavanja pomakne udesno (istočno) nogostup na vrhu uzbrdice sjeverno od 
kućnog broja 2 u Ulici Tina Ujevića i to u dužini od 10-tak metara i dubini od 1,5 
m na područje zelene površine. 
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Predsjednica Pododbora za komunalnu djelatnost Željka Matković obavještava Vijeće da je 
potrebno napraviti popis bijelih cesti na području MO Srdoči te ga poslati u Rijekapromet sa 
zahtjevom za asfaltiranje, popis će objediniti zamjenica predsjednika Filipa Vidmar.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 

 
Član Vijeća Valter Grgurić obavještava Vijeće da je u centru Srdoča kod oglasnog stupa 
nevaljano saniran asfalt uokolo šahte gdje se zbog ulegnuća zbog uništavaju gume 
automobila.  
 
Zaključak: 

 Uputit će se nadležnim službama zahtjev za saniranjem navedene lokacije 
 
 
Vijeće je primilo zamolbu gospođe Senie Budiselić, ovlaštene predstavnice stanara Gustava 
Krkleca 6, u kojoj se pohvaljuju izvođači radova na saniraju rubnjaka u okolišu zgrade te se 
moli sadnja trave ili niskog granja na zelenoj javnoj površini ispred zgrade. Predsjednik je 
predložio da se zahtjev odbije, zahtjev je jednoglasno odbijen.  
 
Zaključak: 

 Uputiti će se dopis kojim se odbija zahtjev ovlaštene predstavnice stanara 
stambene zgrade Gustava Krkleca 6 za sadnjom trave ili niskog granja na 
zelenoj javnoj površini uokolo zgrade 

 
Vijeće je primilo prigovor gospođe Dolores Guštin na način regulacije prometa i prometnu 
preopterećenost  Ulice Kurirski put zbog izvođenja radova na kanalizacijskoj mreži.  
 
Zaključak: 

 Uputiti će se dopis Rijekaprometu u kojem se daje potpora zahtjevu gospođe 
Guštin te će se tražiti  izmjena prometnog rješenja na način da odvijanje 
prometa tijekom izvođenja radova u što manjoj mjeri onemogućava normalan 
život  stanovnika  
 

 
Vijeće je primilo dopis predsjednika Pododbora za ekološku djelatnost i predsjednice 
Pododbora za komunalnu djelatnost pri MO Srdoči kojim se traže (brežuljkasti) usporivači 
prometa i ograničenje brzine kretanja vozila na 30 km/h u Ulici Tina Ujevića. 
 
Zaključak: 

 Uputiti će se dopis Rijekaprometu u kojem se daje potpora zahtjevu da se u 
Ulici Tina Ujevića postave usporivači prometa i prometni znak ograničenja 
brzine kretanja vozila na max 30 km/h. 

 
Vijeće je primilo zamolbu gospodina Marina Štrokača da se ukloni bor sa južne strane 
zgrade u Ulici Dobriše Cesarića kod kućnog broja 16.  
 
Zaključak: 

 Uputiti će se dopis Direkciji zajedničkih komunalnih djelatnosti u kojem se traži 
da se ukloni bor sa južne strane zgrade koja se nalazi u Ulici Dobriše Cesarića 
kućni broj 16. 
 

Vijeće je primilo zahtjev gospođe Sonje Blećić u kojem se traži da se izmjesti građevinski 
kontejner koji se nalazi u Ulici Dražice a koji je postavljen na jedan od ventila za vodu njihove 
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stambene jedinice. 
 
Zaključak: 

 Uputiti će se dopis Rijekaprometu u kojem se traži da nađe drugačije rješenje 
smještaja građevinskog kontejnera u Ulici Dražice 
 

Vijeće je primilo zahtjev gospođe Alfirević, ovlaštene predstavnice stanara stambene zgrade 
na adresi Markovići 25 A, u kojem se traži saniranje otvora koji je nastao u dvorištu 
navedene zgrade a koji je po nalazu građevinskog vještaka nastao zbog slijevanja oborinskih 
voda sa pristupnog puta.  
 
Zaključak: 

 Uputiti će se dopis nadležnim organima kojim se traži izrada upojne šahte u 
dužini od 15 m kojom bi se spriječio dotok vode na područje građevinske 
čestice na kojoj je izgrađena zgrada adrese Markovići 25 A 
 

Predsjednica Pododbora za komunalnu djelatnost Željka Matković izvijestila je Vijeće o tijeku 
sastanka koordinacije povodom početka izvođenja radova na kanalizaciji na području Murini 
kojem je prisustvovala. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
Vijeće je primilo prijedlog suradnje na programima za 2016. godinu poslan od Udruge 
Mavrica – Srdoči  kojim se predlažu stavke programa sa opisom i troškovnikom. 
 
Zaključak: 

 Uputiti će se dopis Udruzi Mavrica u  kojem se obavještava da će se program za 
2016. godinu razraditi tijekom 2016. godine te će ju Vijeće na vrijeme 
obavijestiti o potrebnom angažmanu i suradnji 
 

Članica Vijeća Višnja Vujnović izvijestila je Vijeće o tome da se sve više građana žali na 
automobile parkirane uokolo vrtića u jutarnjim satima kada se dovoze djeca u vrtić. 
Predsjednik Vijeća Dario Konta rekao je da ne vidi drugo rješenje osim da građani zovu 
policiju kada uoče taj problem.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
Predsjednik Vijeća Dario Konta izrazio je nezadovoljstvo jer radovi na rotoru Martinkovac još 
nisu počeli. Predložio je da se od pročelnice Odjela gradske uprave za komunalni sustav 
Irene Miličević traži očitovanje o početku izgradnje kružnog toka Martinkovac te zatraži 
sastanak. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 
Zaključak: 

 Uputiti će se dopis pročelnici Odjela gradske uprave za komunalni sustav Ireni 
Miličević u kojem se traži sastanak sa njom te očitovanje o početku izvođenja 
radova na kružnom toku Martinkovac 
 
 

Predsjednik Vijeća MO Srdoči Dario Konta dao je na glasanje prijedlog da se zatraži  da se 
na spoju Ulice Martinkovac i Tina Ujevića (kod zgrade postrojenja HEP-a) zbog izgradnje 
POS-ovih stanova postavi isključivo kružni tok a ne semafor. Prijedlog je jednoglasno 
prihvaćen. 
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Zaključak: 

 Uputiti će se dopis pročelnici Odjela gradske uprave za komunalni sustav Ireni 
Miličević u kojem se traži na spoju Ulica Martinkovac i Tina Ujevića postavljanje 
kružnog toka a ne semafora 

 
 
 
 

AD 2 
Predsjednik Vijeća MO Srdoči otvorio je raspravu o prijedlozima Programa rada Vijeća MO 
Srdoči za 2016. godinu te izložio programe. Nakon kraće rasprave zaključeno je kako će se 
uz manje izmjene u 2016. godini održati programi iz domene zdravstva, ekologije, okućnica, 
doček sv. Nikole, sporta te obilježavanje Dana MO. 
 
Zaključak: 

 Program rada Vijeća MO Srdoči u 2016. godini iz domene ekologije odvijati će 
se na sličan način kao i ranijih godina s tim da će se odvijati u travnju i svibnju, 
provoditi će ga uz članove Vijeća MO Srdoči i članovi Pododbora za ekološku 
djelatnost a proračunska aktivnost u 2016. godini imati će predviđenu 
mogućnost 1.000,00 kn donacija i 600,00 kn poticajnih donacija. 

 Program rada Vijeća MO Srdoči u 2016. godini iz domene zdravstva odvijati će 
se na sličan način kao prijašnjih godina 

 Program rada Vijeća MO Srdoči u 2016. godini koji nagrađuje najljepše 
okućnice odvijati će se na sličan način kao i ranijih godina s tim da će se 
odvijati u lipnju i srpnju  

 Program rada Vijeća MO Srdoči u 2016. godini pod nazivom "Doček sv. Nikole" 
odvijati će se na isti način kao i ranijih godina  

 Program rada Vijeća MO Srdoči u 2016. godini iz domene sporta odvijati će se 
na isti način kao i ranijih godina s tim da će se smanjiti poticaji na očekivane 
donacije   

 Program rada Vijeća MO Srdoči u 2016. godini iz domene samouprave pod 
nazivom Dani MO Srdoči – Križevica 2016. odvijati će se na sličan način kao i 
ranijih godina s tim da će se dodatno organizirati kreativne radionice crtanja za 
djecu, sajamske zabavne aktivnosti, manifestaciju Srdočki đir te događanja 
izložbeno-kulturnog karaktera 
 

 

AD 3 
Predsjednik Vijeća MO Srdoči otvorio je raspravu o sredstvima nerealiziranih komunalnih 
prioriteta iz 2014. godine koji su preostalo u iznosu 160.973,77 kn uključivo PDV po dopisu 
od 9. rujna 2015. godine. Istim dopisom Rijekaprometa predlaže se predlaže dvije stavke, 
pilot projekt povećanja stupnja sigurnosti na pješačkom prijelazu u Ulici Mate Lovraka 
u blizini dječjeg vrtića Srdoči  27.000,00 kn uključivo PDV, te sanacija kolnika  raskrižja Ulica 
Miroslava Krleže i Bartola Kašića , do kućnog broja 10 u Ulici Bartola Kašića. Nakon 
rasprave predsjednik predlaže da se traži troškovnik izračuna cijene sanacije kolnika dijela 
ulice Tina Ujević od kućnog broja 16 do spoja sa Ulicom Miroslava Krleže. 
 
 
Zaključak: 

 Vijećnici su navedeno primili na znanje, uputiti će se dopis nadležnim službama 
kojim se  traži izračun cijene sanacije  dijela ulice Tina Ujević od kućnog broja 
16 do spoja sa Ulicom Miroslava Krleže. 
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Predsjednik Vijeća MO Srdoči otvorio je raspravu o sredstvima nerealiziranih komunalnih 
prioriteta iz 2015. godine koji su preostali u iznosu od 160.000,00 kn sa PDV jer su najavljeni 
radovi VIK-a na potezu od kućnog broja 24 ulice Kurirski put do kućnog broja 10. Predložio je 
da se izjasne na nekoj drugoj sjednici o tome. 
 
 

 
Zaključak: 

  Vijeće je navedeno primilo na znanje, ne želi se izjasniti po ovom pitanju 
 

 
 
Sjednica je završila u 20:45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od šest (6) stranica. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 
Predsjednik VMO Srdoči: 

Dario Konta 
 

         
     
 


