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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  -026-02/16-23/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  11. srpnja 2016. 

                          
 

ZAPISNIK 
S 27. SJEDNICE VMO SRDOČI 

 
sjednica Vijeća MO Srdoči održana je u ponedjeljak, 4. srpnja 2016. godine, s početkom u 
19.00 sati u prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4, u Rijeci. 
Sjednici su bili nazočni: 

- Filipa Vidmar, predsjednica VMO Srdoči  
- Željka Matković, zamjenica predsjednice VMO Srdoči 
- Valter Grgurić, član VMO Srdoči  
- Višnja Vujnović, članica VMO Srdoči  
- Divna Pedić, zapisničar 
- Goran Miličić, polaznik stručnog osposobljavanja 

 
Ostali nazočni: 

- Ivan Šimunović, predstavnik tvrtke Velpro  
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Franco Pines, član VMO Srdoči  

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Srdoči Filipa Vidmar. 
 
 
Dnevni red glasi: 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Organizacija "Dana MO – Križevica" 
2. Organizacija akcije "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2016." 
3. Rješavanje tekuće problematike građana 
4. Analiza radova ViK i postavljanja rješenja oborinskih voda na području MO-a 
5. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
AD 1 
Gosp. Šimunović je pozvan na sjednicu Vijeća MO Srdoči kako bi svojim prijedlozima i 
iskustvom u organizaciji Bele nedeje na Kastvu pomogao u pripremama i realizaciji proslave 
Križevice u subotu 17. rujna 2016. 
Nakon mnogobrojnih prijedloga i rasprave donesen je slijedeći  
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Zaključak: 
• Organizirat će se sportska natjecanja i održati će se koncert na košarkaškom 

igralištu kod Osnovne škole. 
• Postoji mogućnost da se tvrtki Velpro prepusti organizacija Križevice u dijelu 

ugostiteljske ponude, no Vijeće MO Srdoči će prije toga dogovoriti o detaljima. 
• Predsjednica gđa Capan će uputiti poziv na sastanak svim prošlogodišnjim 

sudionicima: nogometašima, košarkašima, umirovljenicima, boćarima i Udruzi 
Mavrica na temu organizacije Križevice. 

• Zatražit će se suglasnost za korištenje košarkaškog igrališta i sportske 
dvorane. 

• Zatražit će se priključak struje iz strujnog ormarića. 
 
 
AD 2 
Predsjednica gđa Capan je navela da će komisija za ocjenu pristiglih prijava u akciji "Birajmo 
najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2016." u kojoj su ona, Višnja Vujnović i Mile Jelača 
održati sastanak 6. srpnja kako bi odabrali nagrađene u 4 kategorije. Podjela nagrada 
(poklon bonovi 4 x 300,00 kn) održat će se 11. srpnja u 19 sati u velikoj dvorani, a osim 
nagrađenima u toj akciji dodijelit će se priznanja i sudionicima održane eko akcije. 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
Zamjenica predsjednice gđa Matković je rekla da je potrebna hitna košnja trave na Srdočima 
i na školskom igralištu oko stolnoteniskih stolova.  
Zaključak: 

• Svi prisutni su se složili i uputiti će se zahtjev nadležnima. 
 

Predsjednica gđa Capan je rekla da je potrebno sanirati oštećene kocke na parkingu iza 
pizzerie Ex. 
Zaključak: 

• Tajnica je o tome obavijestila Rijeka promet i odgovoreno je da je izvođaču 
redovitog održavanja izdan je nalog za sanaciju i isto će biti sanirano sukladno 
prioritetima izvođenja. 

 
Predsjednica gđa Capan je rekla da je potrebno na raskršću ulica M. Grbac, Markovići i M. 
Lovraka kod pješačkog prijelaza vratiti ogradu i horizontalnu signalizaciju u prvobitno stanje. 
Zaključak: 

• Tajnica je o tome obavijestila Rijeka promet i odgovoreno je da na području MO 
Srdoči ViK izvodi radove postave kanalizacijskih cijevi, pa tako i na 
predmetnom području u blizini OŠ Srdoči. Redovnom ophodnjom djelatnika 
Rijeka prometa d.d. utvrđeno je da je u samoj blizini škole vraćen završni sloj 
asfalta, ali da nije vraćena horizontalna signalizacija koju smatraju izuzetno 
važnom (nije vraćena niti dvoredna ograda na predmetnom pješačkom 
prijelazu) na što je upozoreno Komunalno redarstvo. Obaveza je izvođača 
radova da nakon završetka radova vrati stanje kolnika u prvobitno stanje (u što 
svakako spada i obnova horizontalne signalizacije). Dakle, Rijeka promet d.d. 
nije zaboravio vratiti horizontalne oznake, već je to dužnost izvođača 
predmetnih radova.  
Budući da još nisu dobili povratnu informaciju od Komunalnog redarstva Grada 
Rijeke, pretpostavka je da izvođač nije izvršio radove do kraja, odnosno da je 
još uvijek u roku za izvođenje kompletnih završnih radova.  
Nadalje, u blizini predmetnog pješačkog prijelaza postoje horizontalne oznake 



3 
 

nailaska na pješački prijelaz u blizini škole. Nakon što se završe radovi, izvršiti 
će se izvid na terenu, te ukoliko bude potreba nadopuniti će se vertikalna i 
horizontalna signalizacija, a sve u cilju povećanja stupnja sigurnosti djece u 
prometu. 
 

Zamjenica predsjednice gđa Matković je rekla da je potrebno pregledati stupiće na tom 
raskršću kod caffe bara Play, povezati nogostup skroz do pješačkog prijelaza i sanirati 
oštećenja. 
Zaključak: 

• Svi prisutni su se složili i uputiti će se zahtjev Rijeka prometu. 
 
Predsjednica gđa Capan zatražila je da se organizira sastanak sa ravnateljem komunalnog 
redarstva na temu "djelovanje komunalnog redara na području Srdoča i problematika kućnih 
ljubimaca". 
Zaključak: 

• Svi prisutni su se složili i zatražit će se sastanak na kojem će od strane vijeća 
prisustvovati gđa Vujnović i predsjednik pododbora gosp Jelača. 
 

Predsjednica gđa Capan navodi da je potrebno uputi dopis prometnom redarstvu radi 
nepropisnog parkiranja na raskršću ulica I. Dončevića i A. B. Šimića, u ulici M. Krleže u 
centru i na raskršću s T. Ujevićem, u starim Srdočima, te na raskršću ulica M. Grbac, 
Markovići i M. Lovraka. 
Zaključak: 

• Svi prisutni su se složili i uputiti će se dopis prometnom redarstvu. 
 
Predsjednica gđa Capan navela da se gosp. Pupovac iz Diraki 9a žali na izvedene radove, tj. 
da je prilikom prve kiše stvoren kanal dubine 20 i širine 30 cm, te da je sav šljunak završio na 
novoasfaltiranoj cesti. 
Zaključak: 

• Tajnica je uputila dopis KD ViK-u koji su izvodili radove. Odgovoreno je da je 
KD ViK u obvezi nakon radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi površine na 
kojima su se izvodili radovi dovesti u prvobitno stanje te da su dopis VMO 
Srdoči proslijedili nadležnima za oborinsku odvodnju i uređenje (asfaltiranje) 
cesta na području grada Rijeke. 

• Gosp. Pupovcu će se uputiti odgovor da će se provjeriti vlasništvo 
neasfaltirane ceste i da Vijeće radi na tome da se saniraju sve nerazvrstane 
ceste na području Srdoča. 

 
Predsjednica gđa Capan navodi da je gosp. Arsenić uputio dopis u kojem sumnja u statiku 
šahte u ul. Tonžino kod k.br. 7a, odnosno da će šahta s vremenom propadati jer je 
polovinom postavljena na asfaltnom dijelu, a polovinom na neasfaltiranom dijelu ceste. 
Isto tako sumnja u kvalitetu izvedbe asfaltne podloge jer stari dio asfalta nije sječen nego je 
samo prevučen novi sloj asfalta preko starog. 
Zaključak: 

• Uputiti će se zahtjev nadležnima. 
 
Predsjednica gđa Capan kaže da je Udruga Plima tj. predsjednik udruge Ivan Simić dostavio 
zamolbu za korištenje prostora u mjesnom odboru. Nakon kraće rasprave donesen je 
slijedeći 
Zaključak: 

• Sastanak s gosp. Simićem održat će se 12.07.2016. u 18.30 h kako bi Vijeću 
detaljnije pojasnio kakvu glazbenu suradnju nudi i što očekuje od Vijeća pošto 
je u molbi naveo samo „korištenje prostora“. Vijećnici žele definirati sve uvjete 
eventualne međusobne suradnje potrebne za davanje mišljenja Vijeća MO 
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Srdoči na zaključenje Ugovora o korištenju poslovnog prostora u objektu 
mjesne samouprave.  

Predsjednica gđa Capan napomenula je da je gosp. Grbac ukazao da se treba sanirati 
odbojnik u ul. Martinkovac kod k. br. 113a.  
Ujedno je zatražio da se očisti pijesak s prometnice zaostao od posipavanja nakon poledice, 
te da se saniraju šahte kanalizacije koje su propale cca 10 cm. 
Zaključak: 

• Tajnica je o svemu navedenom obavijestila nadležne 30. svibnja i poslala 
požurnice 10. lipnja 2016. 
 

Gosp. Grbac je u svom obraćanju mjesnom odboru naveo da je došlo do novog problema, tj. 
zagađenja okućnica i kompletne prometnice od raskršća na Martinkovcu, te nekoliko 
kilometara prema Diračju, što je vidljivo u obliku žutila po cijeloj prometnici i okućnicama. 
Zaključak: 

• KD ViK se na onečišćenje u obliku žutila očitovao da će vodopravna inspekcija 
izvršiti inspekcijski nadzor nad objektima za koje postoji mogućnost da su 
prouzročili zagađenje, te će se po utvrđivanju uzročnika poduzeti daljnje mjere. 

 
Predsjednica gđa Capan rekla je da je Odjel gradske uprave za komunalni sustav uputio 
Rijeka prometu, a Mjesnom odboru na znanje, dopis u kojem traže da se razmotri mogućnost 
izgradnje nogostupa po dionicama ovisno o vlasništvu i troškovima kao što se radilo na 
području nekih mjesnih odbora. 
Navezano na prethodnu temu predsjednica gđa Capan je predložila da se Hrvatskim 
cestama pošalje dopis da prilikom radova na državnoj cesti D304 Rešetari – Krnjevo naprave 
južni nogostup od Kuželke do nogostupa Dražice Zamet 134a (zgrade Elektroprimorja). 
Zaključak: 

• Svi prisutni su se složili i uputiti će se dopis prema Hrvatskim cestama. 
 
Predsjednica gđa Capan rekla da je zaprimljen dopis Komisije za postavljanje predmeta i 
privremenih objekata na području grada Rijeke vezano za kompoziciju kontejnera na 
raskrižju ulica Markovići, Mate Lovraka i Marije Grbac. Predložila je da se izgradi novo 
mjesto za kontejnere preko puta caffe bara Play ili na parking, da se postavi metalna podloga 
i postavi ograda. 
Zaključak: 

• Svi prisutni su se složili i uputiti će se dopis prema Čistoći i Komisiji za 
postavljanje predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke. 

 
Zamjenica predsjednice gđa Matković komentirala je kako se brzo počistio komunalni nered 
tj. razbacane kartonske kutije kod benzinske pumpe na Martinkovcu nakon što je o tome 
obaviješteno komunalno redarstvo. 

 
Predsjednica gđa Capan je izvijestila prisutne da je Rijeka promet utvrdio opravdanost 
zahtjeva za označavanje novog pješačkog prijelaza u Ulici G. Krkleca kod k.br. 6, te će se 
postojeći pješački prijelaz premjestiti cca 10 metara u smjeru vožnje kako bi se povećala 
preglednost. Radovi će se izvesti nakon što se izradi projekt, te čim se za isti prikupe sve 
potrebne suglasnosti od nadležnih tijela. 

 
Zamjenica predsjednice gđa Matković je podsjetila da na parkingu pored centra Srdoči 
nedostaje jedan ogradni element. Pretpostavlja da će ga nadomjestiti kada se bude sanirala 
iskrivljena ograda. 
 
 
AD 4 
Predsjednica je predložila da članovi vijeća na temu analize radova ViK-a i postavljanja 
rješenja oborinskih voda na području mjesnog odbora obiđu cijeli teren kako bi se na licu 
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mjesta uvjerili u kvalitetu izvedenih radova.  
 
Zaključak: 

• Vijećnici su prihvatili prijedlog, a za termin obilaska će se naknadno dogovoriti. 
 
 
AD 5 
Predsjednica je upitala da li ima prijedloga pod razno. Gđa Vujnović je rekla da bi trebalo 
sanirati cestu na raskršću Tina Ujevića i Miroslava Krleže kod Tina Ujevića 47 jer su velike 
rupe na cesti.  
 
Zaključak: 

• Prijedlog je prihvaćen i nadležnima će se uputiti dopis. 
 
 

 
 
 
Sjednica je službeno završila u 21:06 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 
 

Zapisničar  
Divna Pedić 

Predsjednica VMO Srdoči 
Filipa Vidmar 

 
         
 
 

     
                                                                                         


