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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/15-23/14 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  17. studeni 2015. 

                          
 

ZAPISNIK 
S 18. SJEDNICE VMO SRDOČI 

 
sjednica VMO Srdoči održana je u ponedjeljak, 16. studenog 2015. godine, s početkom u 
18:10 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  
- Martina Bogdanić, tajnica MO Srdoči  

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Višnja Vujnović, članica VMO Srdoči 
- Franco Pines, član VMO Srdoči  

 
Ostali nazočni: 

- Željka Matković, predsjednica Pododbora za komunalnu djelatnost  
 

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

DNEVNI RED 
 

1. Razno 
2. Programska aktivnost VMO Srdoči: Doček Sv. Nikole 2015. 
3. Prioriteti Vijeća MO Srdoči u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2016. godinu 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
 
AD 1 
Predsjednik VMO Srdoči Dario Konta obavijestio je vijeće da je preostalo 160.973,77 kn 
nerealiziranih komunalnih prioriteta iz 2014. godine za koje se traži očitovanje Rijekaprometa 
te otvorio raspravu. Obavijestio je prisutne da je stigla tražena procjena sanacije dijela Ulice 
Tina Ujević od kućnog broja 16 do spoja sa Ulicom Miroslava Krleže koja iznosi 150.000,00 
kn uključivo sa PDV-om. Vijećnik Grgurić skrenuo je pažnju na to da se iz tih novaca 
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prethodno planiralo i dogovaralo postavljanje prometne signalizacije kod južnog ulaza u 
Dječji vrtić za što je postignut načelni dogovor sa nadležnima uz Rijekaprometa. Prisutni su 
se složili da je prioritet signalizacija kod dječjeg vrtića za koju je već izrađen projekt i 
dobivena suglasnost. Predsjednik je dao na glasanje prijedlog da se iz nerealiziranih 
sredstava komunalnih prioriteta 2014. godine realizira prometna signalizacija kod dječjeg 
vrtića.  Prijedlog je jednoglasno usvojen. U nastavku rasprave vijećnici su ukazali na problem 
određivanja daljnjih prijedloga komunalnih prioriteta jer je na Srdočima trenutno više velikih 
gradilišta (3) a planira se u sljedećih godinu i pol izvođenja radova na dodatnih par lokacija. 
Predsjednik je predložio da se iz preostalih sredstava sanira Ulica Kurirski put od broja 24 
prema broju 10 ali je vijećnica Vidmar napomenula da taj dio također u planu izvođenja 
radova. Predsjednik je predložio da se sanira dio Ulice Tina Ujevića od k.br.16 do spoja sa 
Miroslava Krleže ali po procjeni cijene izvođenja ovih radova nakon odbitka prometne 
signalizacije ne ostaje dovoljno sredstava. Nakon toga predsjednik je pregledom prispjele 
tablice obrađenih komunalnih prioriteta za 2016. godinu predložio i dao na glasanje da se iz 
ostatka sredstava realizira mjestimično proširenje kolnika Ulice Markovići od kućnog broja 20 
do kućnog broja 10 u Ulici Tonžino, za koje je procijenjen trošak od 50.000,00 kn. Prijedlog je 
jednoglasno usvojen. Daljnjom raspravom i pregledom tablice obrađenih komunalnih 
prioriteta za 2016. godinu nije se došlo do novih prijedloga iz domene Rijekaprometa. 
Predsjednica pododbora za komunalnu djelatnost pitala je predsjednika da li će ostatak 
novaca pustiti. Na to se nadovezala zamjenica predsjednika Vijeća i rekla da se sredstva 
trebaju namijeniti jer će se vratiti u proračun te pitala tajnicu kada se sredstva vraćaju u 
proračun. Tajnica je odgovorila da su već svi rokovi prošli. Nakon toga Predsjednik Vijeća je 
pregledom prispjele tablice obrađenih komunalnih prioriteta za 2016. godinu te predložio i 
dao na glasanje da se iz preostalih sredstava 2014. godine realizira postava slavine sa 
pitkom vodom i ljuljačke te postava antistres podloge ispod sprave, uređenje  površine, 
sadnja stabala na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića sjeverno od k.br. 24. Prijedlog je 
jednoglasno usvojen. Predsjednik je dao na glasanje prijedlog da se za preostali iznos 
realizira postava slavine s pitkom vodom uz igralište u Ulici Bartola Kašića sjeverno od 
kućnog broja 14., te uređenje površine uz slavinu. Prijedlog je jednoglasno usvojen.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno odlučilo da se iz nerealiziranih sredstava komunalnih 
prioriteta za 2014. godinu realizira kako slijedi: 
1) prometna signalizacija kod Dječjeg vrtića Srdoči 
2) mjestimično proširenje kolnika Ulice Markovići od kućnog broja 20 do 

kućnog broja 10 u Ulici Tonžino 
3) postava slavine sa pitkom vodom i ljuljačke te postava antistres podloge 

ispod sprave, uređenje  površine, sadnja stabala na dječjem igralištu u Ulici 
Dobriše Cesarića sjeverno od k.br. 24 

4) postava slavine s pitkom vodom uz igralište u Ulici Bartola Kašića sjeverno 
od kućnog broja 14., te uređenje površine uz slavinu 

. 
 
 
Predsjednik VMO Srdoči Dario Konta obavijestio je vijeće da je preostalo 160.000,00 kn 
nerealiziranih komunalnih prioriteta iz 2015. godine za koje se traži očitovanje Rijekaprometa 
te otvorio raspravu. Predsjednik je predložio i dao na glasanje da se za navedeni iznos 
realizira sanacije dijela Ulice Tina Ujević od kućnog broja 16 do spoja sa Ulicom Miroslava 
Krleže za koju je procijenjen trošak od 150.000,00 kn uključivo sa PDV-om. Prijedlog je 
jednoglasno usvojen. Predsjednik Vijeća je pregledom prispjele tablice obrađenih 
komunalnih prioriteta za 2016. godinu te predložio i dao na glasanje da se iz preostalih 
sredstava 2015. godine realizira izrada elaborata analize prometno tehničkih uvjeta za 
izgradnju rotora na križanju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka. Prijedlog je 
jednoglasno usvojen. Predsjednik je predložio i dao na glasanje prijedlog da se iz preostalih 
sredstava 2015. godine realizira izrada elaborata analize prometno tehničkih uvjeta za 
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izgradnju rotora na križanju Ulice Mate Lovraka i ceste D 233.Prijedlog je jednoglasno 
usvojen.  
 
 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno odlučilo da se iz nerealiziranih sredstava komunalnih 
prioriteta za 2015. godinu realizira kako slijedi: 
1) sanacija dijela Ulice Tina Ujević od kućnog broja 16 do spoja sa Ulicom 

Miroslava Krleže 
2) izrada elaborata analize prometno tehničkih uvjeta za izgradnju rotora na 

križanju Ulice Bartola Kašića i Ulice Mate Lovraka 
3) izrada elaborata analize prometno tehničkih uvjeta za izgradnju rotora na 

križanju Ulice Mate Lovraka i ceste D 233 
 

Predsjednik VMO Srdoči ustvrdio je da prošle godine nije realiziran ekološki dio programa 
rada Vijeća MO Srdoči, kao niti program zdravstva. Zamolio je da se sljedeće godine obrati 
pažnja da se organiziraju ti programi u suradnji sa Pododborom za ekološku djelatnost.  
 
Zaključak: 

 Vijećnici su navedeno primili na znanje 
 
 
Predsjednik Vijeća Dario Konta izvještava članove Vijeća o prispjelim ponudama izvođača za 
tematske predstave povodom obilježavanja predstojećih blagdana, o pozivu na izobrazbu o 
gospodarenju otpadom, radionici o RPLP-u, pozivu na skupštinu Aktiva DDK Srdoči,  te o 
prispjelim pozivima na manifestacije u drugim MO-ima.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 

 
 

Predsjednik Vijeća Dario Konta pita Vijeće da li netko ima kakvu primjedbu na prijedloge 
programa rada Vijeća MO Srdoči u 2016. godini koje su članovi dobili na uvid u materijalima. 
Članovi Vijeća se slažu sa programima rada Vijeća MO Srdoči za  2016. godinu. 
 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 

 
Vijećnik Valter Grgurić pita tajnicu iz kojeg razloga nije 03.11.2015. bila postavljana naručena 
baja za krupni otpad blizu lokacije Markovići 25 A. Tajnica odgovora da ne zna da joj je ovo 
prvi glas, da će odmah poslati e-mailom upit Čistoći. Na njegovo opetovno postavljanje upita 
printa i daje mu na uvid e-mail koji je upućen Čistoći a u kojem je navedena lokacija postave 
baje Markovići 25 A. Objašnjava mu da je moguće da je vozač baje zbog nemogućnosti 
postave istu postavio nešto dalje što Grgurić negira i kaže da je od navedenih 8 – 14 tražio 
baju u susjedstvu  i da je nije bilo.  
 
Zaključak: 

 Upućen je upit Čistoći o postavi kontejnera za krupni otpad dana 03.11.2015. 
 
 
Vijeće je primilo poziv na tjedne kordinacijske sastanke sa izvođačima radova koji se 
provode na području MO Srdoči, dopis o otključavanju prometnih metalnih stupića, upoznato 
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je sa slučajem snažnog smrada na naftu na području MO Srdoči koje je komunalno redarstvo 
poslalo inspekciji zaštite okoliša, dopis Elde Vidović o prijedlozima uređenja centra Srdoča, 
slučajem loše izvedenog plinskog priključka na kolniku za koji je komunalno redarstvo 
poslalo nalog za sanaciju, upit o postavljanju nedostajućih tabli sa oznakom imena ulica, upit 
o postavljanju kanalizacijske mreže u Ulici Ante Modrušana na strani i dijelu suprotnom od 
OŠ Srdoči.  
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
Vijeće je upit gosp. Ante Brakusa koji se traži informacija o tome da li će se proširivati i kada 
obujam izvođenja radova na kanalizacijskoj mreži, tj. kada će biti obuhvaćena i Ulica Baćići 
od broja 8 do 26.  
 
Zaključak: 

 poslati će se upit nadležnim službama 
 
 

Vijeće je primilo reakciju i zamolbu gđe Mirte Smokvina u kojoj se traži odgovor kada će biti 
završeni radovi na izvođenju kanalizacijske mreže koje izvodi VIK na području Srdoči – 
Sjever jer su svi rokovi probijeni, sa naglaskom na dionicu 1b čiji završetak je trebao biti 
04.08.2015., te neadekvatnom stanju cesta pri izvođenju radova koje uništavaju vozila. 
 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama 
 
 

Vijeće je primilo zamolbu gosp. Ante Brakusa u kojoj se traži informacija o početku radova na 
kanalizaciji u Ulici Baćići od broja 8 do broja 26. 
 
Zaključak: 

 poslati će se upit nadležnim službama 
 

 
Vijeće je primilo zahtjev za uređenjem zelenih površina (visokih nasada) gosp. Tihomila 
Štefanića, ovlaštenog predstavnika stanara zgrade Tina Ujevića 6., koji iskazuje 
nezadovoljstvo nebrigom Mjesnog odbora i nadležnog komunalnog odjela Grada Rijeke za 
stanje zelenila uokolo zgrade 6. i 8. u Ulici Tina Ujevića. Također negoduje što je Grad 
poslao u nadzor komunalno redarstvo nakon što su stanari samoinicijativno i bez dozvole 
uklonili veliku količinu grana stabala na javnoj površini ispred zgrade te ošišane grane ostavili 
na istoj površini. Predsjednik Vijeća negoduje što se ide represijom na stanovnike koji 
uređuju okoliš uokolo svoje zgrade te misli da se ovakvo ponašanje treba pohvaliti a ne 
sankcionirati. 
 

 Uputiti će se dopis nadležnim komunalnim službama i Gradonačelniku u kojem 
se izražava stav Vijeća MO Srdoči kojim podupire i pohvaljuje gosp. Štefanića 
 

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 odgovor OGU za komunalni sustav u kojem se Direkcija za zajedničke 
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komunalne djelatnosti očituje  vezano uz sanaciju štete na septičkoj taložnici – parkiralište 
više stambene građevine na adresi Markovići 25 A. U dopisu stoji da je izvidom na terenu 
utvrđeno da otvorena rupa u dvorištu zgrade nije nastala uslijed erozije oborinskih voda već 
urušavanjem stijenki septičke taložnice uslijed opterećenja parkiranih automobila na njenom 
pokrovu. Predsjednik i Vijeće traže ponovni terenski izvid.  
 

 Uputiti će se zahtjev Gradu Rijeci, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, 
Direkciji za zajedničke komunalne djelatnosti u kojem se traži ponovni izvid 
lokacije na terenu prisustvo članova Vijeća MO Srdoči 
 

Vijeće je primilo zamolbu gospođe Ivane Manola, za asfaltiranjem bijelog puta koji prilazi 
stambenom objektu Martinkovac 143/7. Vijeće se složilo sa potrebom asfaltiranja bijelih 
cesti. 
 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama u kojima se iz redovnog održavanja 
traži asfaltiranje prilaza stambenom objektu koji se nalazi na adresi 
Martinkovac 143/7  

 
 
Vijeće je primilo zamolbu gospođe Ivane Manola, za proširenjem javne rasvjete na dionici 
Martinkovac od broja 143/5 do 143/8. Vijeće se složilo sa potrebom proširenja javne rasvjete 
na ovoj dionici. 
 
Zaključak: 

 zahtjev za proširenjem javne rasvjete na dionici Martinkovac od broja 143/5 do 
broja 143/8 uvrstiti će se u komunalne prioritete za 2016. godinu kao zadnja 
stavka 
 
 

Vijeće je primilo zahtjev gospodina Tomislava Nekića u kome se traži da se istraži, utvrdi i 
sankcionirana počinitelje komunalnog nereda kod PBZ banke, što su poslovni prostori u 
centru Srdoča navodi Nekić. Vijeće MO Srdoči podržava prijedlog Tomislava Nekića. 
 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis pročelniku Direkcije za komunalno redarstvo sa zahtjevom 
da se sankcionira komunalni nered u centru Srdoča 

 
 
 

AD 2 
Predsjednik Vijeća MO Srdoči otvorio je raspravu o programskoj aktivnosti koju već 
tradicionalno organizira Vijeće MO Srdoči, predblagdanskom darivanju predškolske djece u 
prosincu, ove godine Dočeku sv. Nikole. Predsjednik je naglasio iznimno dobru suradnju sa 
školom koja će VMO i ove godine dati na korištenje prostor za izvođenje programa kao i 
organizirati prigodnu dječju predstavu. Predsjednik je predložio a Vijeće je jednoglasno 
odlučilo da će se za program darivanja poklon paketa koje će dijeliti sv. Nikola sakupljati 
50,00 kn po djetetu odnosno 20,00 kn po djetetu ukoliko roditelj prima dječji doplatak. 
Također je predsjednik VMO Srdoči predložio a Vijeće je podržalo prijedlog da će se darovni 
program podijeliti u tri skupine: dobra skupina 0 – 3, predškolska skupina djece djevojčice 3 
– 7 i dječaci od 3 – 7. Točan termin Dočeka sv. Nikole dogovoriti će se u suradnji sa školom i 
osobom koja će predstavljati sv. Nikolu.  
 
Zaključak: 
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 za darovni program Doček sv. Nikola sakupljati će se kotizacija u iznosu od 
50,00 kn po djetetu odnosno 20,00 kn po djetetu ukoliko roditelj prima dječji 
doplatak.  

 

AD 3 
1.Predsjednik Vijeća MO Srdoči otvorio je raspravu o utvrđivanja prioriteta Vijeća MO Srdoči u 
održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. Predložio je da se za 
prioritete prihvate sve preostale stavke dostavljenog i obrađenog dopisa Prioriteti Vijeća MO Srdoči 
u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, prispio dana 
12.11.2015., a koje nisu uvrštene u realizaciju u 1. točki dnevnog reda a gdje bi redoslijed 
određivao prioritetnost u realizaciji premeta. Razmatrane su redom točka po točka, Vijećnik Valter 
Grgurić upozorio je predsjednika da se ne donosi dvaput ista točka vezana uz signalizaciju kod 
dječjeg vrtića što na drugi način rečeno glasi "Uređenje prometne signalizacije u Ulici kod Mate 
Lovraka prema južnom ulazu u Dječji vrtić Srdoči". Također je utvrđeno da: 

- se  izbaci točka "Uklanjanje parkovnog rubnjaka, te postava šupljeg betonskog tlakovca oko 
stabala drvoreda u Ulici Mate Lovraka od kućnog broja 14 do kućnog broja 22" 

- da predzadnja točka prioriteta VMO Srdoči za 2016. godinu bude točka koja glasi " Sanacija 
dijela kolnika u Ulici Kurirski put od kućnog broja 10 do kućnog broja 24, uključivo 
rješavanje odvodnje oborinskih voda i postava prometne signalizacije" 

- zadnja točka prioriteta VMO Srdoči za 2016. godinu bude točka proširenje javne rasvjete po 
prispjelom zahtjevu na dionici Martinkovac 143/5 do 143/8 nakon što stručne službe odrede 
naziv zahvata te cijenu troška zahvata 

 
Predsjednik VMO dao je na glasanje te je Vijeće jednoglasno usvojilo Prioritete Vijeća MO Srdoči u 
održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. 
 
Zaključak: 

 Prioriteti Vijeća MO Srdoči u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2016. godinu glase: 

 
 

R. br. 
MO 

NAZIV Napomene / prilozi Plan 2016. 

25 
MO SRDOČI  
UKUPNO: 

  807.000,00 

1 

Izrada glavnog projekta i ishodovanje 
građevinske dozvole za proširenje kolnika i 
postavljanje horizontalne signalizacije u 
Ulici Dragutina Tadijanovića od kućnog 
broja 5 do spoja sa Ulicom Marije Grbac 
kod kućnog broja 55 

Prijedlog Vijeća MO Srdoči, 
prilog - uris na planu 

50.000,00 

2 

Sanacija kolnika Ulice Josipa Mohorića od 
spoja sa Ulicom Slavka Hrvatina kod 
kućnog broja 20  do spoja sa Ulicom Marije 
Grbac kod kućnog broja 56 

Prijedlog Vijeća MO Srdoči, 
prilog - uris na planu 

150.000,00 

3 
Sanacija kolnika Ulice Tina Ujevića 
zapadno od kućnog broja 47 

Prijedlog Vijeća MO Srdoči, 
prilog - uris na planu 

140.000,00 

4 

Sanacija dijela kolnika u Ulici Kurirski put 
od kućnog broja 10 do kućnog broja 24, 
uključivo rješavanje odvodnje oborinskih 
voda i postava prometne signalizacije 

Prijedlog Vijeća MO Srdoči, 
prilog - uris na planu 

180.000,00 

5 

Sanacija dijela kolnika u Ulici Miroslava 
Krleže od kućnog broja 9 do kućnog broja 
15 

Prijedlog Vijeća MO Srdoči, 
prilog - uris na planu 

270.000,00 
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6 

Izrada idejnog projekta i ishodovanje 
lokacijske dozvole za izgradnju parkirališta 
u Ulici Ante Modrušanana zapadno od 
kućnog broja 24 

Prijedlog Vijeća MO Srdoči, 
prilog - uris na planu 

40.000,00 

7 
Uklanjanje nepoželjne vegetacije uz 
šetnicu Srdoči - Bivio 

Dopis Udruge Mavrica, prilog 
- uris na planu 

10.000,00 

8 
Postava rukohvata na stubištu koje spaja 
Ulicu Josipa Voltića i Ulicu Baćići 

Dopis građana, prilog - uris 
na planu 

14.000,00 

9 
Postava rukohvata  u Ulici Gustava Krkleca 
istočno i zapadno od kućnog broja 2 

Dopis građana, prilog - uris 
na planu 

7.000,00 

10 

Proširenje javne rasvjete u Ulici Jurja 
Dobrile između kućnog broja 13 i kućnog 
broja 15 

Dopis građana, prilog - uris 
na planu 

3.000,00 

11 

Sanacija dijela kolnika u Ulici Kurirski put 
od kućnog broja 10 do kućnog broja 24, 
uključivo rješavanje odvodnje oborinskih 
voda i postava prometne signalizacije 

Prijedlog Vijeća MO Srdoči, 
prilog - uris na planu 

180.000,00 

12 
Proširenje javne rasvjete u Ulici 
Martinkovac od broja 143/5-143/8 

 Dopis građana, prilog - uris 

na planu nepoznata cijena 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od sedam (7) stranica. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 
Predsjednik VMO Srdoči: 

Dario Konta 
 

         
     
 


