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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/17-23/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  28. lipnja 2017.  

 

 
ZAPISNIK 

S 47. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

sjednica Vijeća MO Srdoči održana je u srijedu, 24. svibnja 2017. godine, s početkom u 
19:00 sati u prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4, u Rijeci. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Filipa Capan, predsjednica VMO Srdoči 
- Valter Grgurić, član VMO Srdoči  
- Višnja Vujnović, članica VMO Srdoči  
- Martina Bogdanić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Franco Pines, član VMO Srdoči  
- Željka Matković, zamjenica predsjednice VMO Srdoči  

 
 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Srdoči Filipa Capan. 
 

 

Dnevni red glasi: 
 

DNEVNI RED 

 
1. Očitovanje VMO Srdoči o planu komunalnih prioriteta za 2018. godinu 

2. Tekući dopisi građana 
3. Namjena ostatka nerealiziranih sredstava komunalnih prioriteta iz prethodnih godina 
4. Razno 

 

 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
 
AD 1 
 
Predsjednica otvara raspravu o planu komunalnih prioriteta za 2018. godinu. Nakon 

rasprave vijeće je jednoglasno glasalo za sljedeću listu komunalnih prioriteta MO Srdoči za 

2018. godinu: 

Zaključak: 
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 usvojen je prijedlog komunalnih prioriteta MO Srdoči za 2018. godinu kako 
slijedi u tablici: 
 
 

 

Redni 
broj 

Prijedlog prioriteta sa lokacijom Napomena 

1 Participiranje u iznosu do 100.000,00 kn u izvođenju radova 
postave asfalta  u Ulici Tonžino od kućnog broj 14 - 41 Prijedlog VMO Srdoči 

2 Izrada prometnog rješenja za raskrižje Ulice Mate Lovraka i 
Markovići te izvođenje istog  Prijedlog VMO Srdoči 

3 
Projektna dokumentacija te izvođenje projekta izgradnje 
nogostupa sa horizontalnom signalizacijom u Ulici Kurirski put od 
kućnog broja 10 do kućnog broja 24 Prijedlog VMO Srdoči 

4 Postavljanje ležećih policajaca u Ulici Dragutijana Tadijanovića  Prijedlog VMO Srdoči 

5 Postavljanje ležećih policajaca u Ulici Ante Modrušana Prijedlog VMO Srdoči 

6 
Postavljanje ležećih policajaca ili vibracijskih traka u Ulici Dobriše 
Cesarića Prijedlog građana 

7 Određivanje točne lokacije te uređenje parka za pse na području 
ulica Dragutina Tadijanovića i Košićevac Prijedlog građana 

8 Iznalaženje lokacije te uređenje parka za pse na području iza 
Plodina ( južno od Srdoči 59) Prijedlog VMO Srdoči 

9 Iznalaženje točne lokacije te uređenje parka za pse na prostoru 
kamionskog terminala na Martinkovcu Prijedlog građana 

10 Sanacija uzroka sakupljanja oborinske vode sa istočne strane 
zgrade na adresi Bartola Kašića 24  Prijedlog građana 

11 Dovod vode na sva igrališta gdje su postavljene špine Prijedlog VMO Srdoči 

12 Iznalaženje lokacije te izrada potrebne dokumentacije za dječje 
igralište na južnom Martinkovcu Prijedlog građana 

13 
Proširenje javne rasvjete u Ulici Furinac kod kućnih brojeva 10 i 
12 Prijedlog građana 

14 Izvođenje potpornog zid južno od Markovići 23 Prijedlog VMO Srdoči 

15 Proširivanje javne rasvjete u svrhu osvjetljavanja pješačkog puta 
stepenica između Andrije Mohorovičića 29 i 32 Prijedlog VMO Srdoči 

16 
Uređenje zelene površine pored PBZ banke (južno od Miroslava 
Krleže 9) na način da se podigne zid, nasipa zemlja te posadi 
trava i cvijeće Prijedlog VMO Srdoči 

17 
Hortikulturno uređenje okoliša vodospreme Kal (zapadno od 
Kurirski put 9) na način da se osmisle te realiziraju cvjetne 
gredice Prijedlog VMO Srdoči 

18 
Uređenje okoliša zgrade kućni broj 59 - 61, Ulica Srdoči, sa 
gradnjom potpornog zida, napisavanjem zemlje, zasijavanjem 
trave, uklanjanjem kamenih grota i hortikulturnim uređenjem Prijedlog građana 

19 
Postava 3 klupice sa naslonima na igralište u Ulici Antuna 
Branka Šimića Prijedlog građana 

20 Postavljanje invalidskih rampi na pješačkim prijelazima u Ulici 
Dobriše Cesarića Prijedlog građana 
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21 
Uređenje zelene površine sa uređenjem stepenica između 
Miroslava Krleže 6 
 i Tina Ujevića 23 Prijedlog VMO Srdoči 

22 
Postavljanje stupića koji bi omogućio slobodan pristup prema 
prilazu za osobe sa invaliditetom, izlaz iz zgrade Bartola Kašića 
24  Prijedlog građana 

23 
Uređenje prostora za kontejnere za smeće na adresi Bartola 
Kašića 24 Prijedlog građana 

24 Proširenje javne rasvjete u parku na igralištu u Ulici Dobriše 
Cesarića između kućnih brojeva 10 i 12 Prijedlog građana 

25 Uređenje i opremanje sa dodatnim spravama i antisters 
podlogom dječje igralište u Ulici Gustava Krkleca Prijedlog građana 

26 Otkup zemljišta oko igrališta ispod OŠ Srdoči zbog proširenja 
sportskih terena Prijedlog VMO Srdoči 

27 

Postavljanje javne rasvjete na igralištu OŠ Srdoči Prijedlog građana 

28 
Izrada tehničke dokumentacije za parkiralište preko puta Ante 
Modrušana 11 Prijedlog VMO Srdoči 

29 
Hortikulturno uređenje površine u Ulici Miroslava Krleže sjeverno 
od Dobriše Cesarića 2, na način da se posade stabla, postave 
klupice te 2 velike kamene vaze sa posudama za cvijeće Prijedlog VMO Srdoči 

30 
Iznalaženje lokacije te izrada potrebne dokumentacije za zelenu 
tržnicu Prijedlog građana 

31 
Uređenje dječjeg igrališta kod OŠ Srdoči - novi koševi, golovi, 
krpanje rupa, uređivanje ruba igrališta, nova žica, uređenje 
okoliša  Prijedlog građana 

32 Uređenje dječjeg igrališta kod OŠ Srdoči sa popločenjem dijela 
zelene površine za dječju vožnju biciklima Prijedlog građana 

33 
Uređenje dječjeg igrališta kod Osnovne škole Srdoči sa 
pješčanikom Prijedlog građana 

34 
Hortikulturno uređenje zelene površine ispod Gustava Krkleca 21 
do 15 Prijedlog VMO Srdoči 

 
 
 
AD 2 
 
Predsjednica Vijeća izlaže vijeću dopis Emila Mance koji kaže da noćna okupljanja i tulumi na 
igralištu u Ulici Bartola Kašića remete noćni mir stanovnika  zgrada Bartola Kašića 10,12,14,16 i 
18 te moli vijeće da hitno poduzme nešto po tom pitanju. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 

 uputiti će se dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav sa zamolbom da se 
reagira na neki način 
 
 

Predsjednica izlaže Vijeću dopis gđe Marije Bandić kojim se zahtjeve za hitnom reakcijom Vijeća 
po pitanju ugrožavanja života djece koja dolaze iz smjera Tonžino, Kurirski put, Markovići prema 
školi zbog „divljačke vožnje“ ulicom Mate Lovraka. Tajnica je gđi odgovorila na mailove šaljući 
dopise kojim je vidljivo što se do sada po tom pitanju poduzimalo sa strane vijeća. Stručne službe 
Rijekaprometa su svaki zahtjev vijeća (ležeći policajci i drugi usporivači prometa) odbile. 
Trenutno je u okviru prijedloga prioriteta za 2018. godinu prijedlog na tom tragu a glasi: Izrada 
prometnog rješenja za raskrižje Ulice Mate Lovraka i Markovići te izvođenje istog. 
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Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 

 odgovoriti će se gđi Bandić da je novi obilk prijedloga smanjenja brzine od strane 
Vijeća MO Srdoči ponovo poslan prema Rijekaprometu te da se vijeće nada da će 
stručne službe shvatiti važnost i opravdanost tog zahtjeva  

 
 
Predsjednica vijeća izvještava članove vijeća o upitu gđe Ingrid Kastelić kojim se traži 
izvještavanje o roku početka gradnje rotora na Martinkovcu te reakciji na visoku travu koja se po 
gđi neredovito kosi na području MO Srdoči. Košnja trave je u tijeku. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 

 Upit kao reakcija stanovnika naselja će biti proslijeđen Hrvatskim cestama, 
poslovna jedinica Rijeka, jer su one nadležne za početak izgradnje rotora 

 

 

Predsjednica vijeća izvještava članove vijeća o pristiglom dopisu Komisije za postavljanje 
predmeta i privremenih objekata kojim se odgovara vijeću o traženom premještaju kontejnera 
Helene Raspudić u ulici Mate Lovraka kod brojeva 18 i 20. Komisija je nakon obilaska utvrdila da 
je lokacija uredna, na dovoljnoj  udaljenosti od zgrade te da je potrebno zamijeniti razbijen 
poklopac na kontejneru za papir. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 

 
 
AD 3 
 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči podsjeća vijeće na dopis iz Rijekaprometa kojim se vijeće 
obavještava da je od nerealiziranih komunalnih prioriteta ostalo 23. 316,08 kn. iz 2015. godine.. Isti 
iznos je bio predviđen za izradu prometnog rješenja raskrižja ulice Mate Lovraka i Markovići. 
Predlaže da se za taj novac sanira raskrižje kod Milorda. Vijeće je jednoglasno podržalo prijedlog. 
Zaključak: 

 poslati će se dopis kojim se obavještava Rijekapromet da je vijeće donijelo odluku 
kojom preusmjerava novac od nerealiziranih komunalnih prioriteta iz 2015. godine u 
iznosu od 23. 316,08 kn sa izrade prometnog rješenja raskrižja ulice Mate Lovraka i 
Markovići na sanaciju kolnika na raskrižju ulica Miroslava Krleže i Bartola Kašića 
(skretanje za Milord i kamionski terminal) 

 
 
 
AD 4 
 
Predsjednica izlaže vijeću dopis ravnateljice urbanizma gđe Ede Rumore, te ravnateljice direkcije za 
gospodarenje zemljištem Gabrijele Kiš Jerčinović kojim izvještava vijeće o tijeku poduzetih koraka 
vezano uz predmet bijele ceste Tonžino te daljnjem očekivanom slijedu izrade dokumentacije koja će 
omogućiti preduvjet da se cesta asfaltira. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči izlaže vijeću dopis iz Rijekaprometa kojim se vijeće obavještava o 
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procjeni troška izrade projektne dokumentacije te izvođenja prometnog rješenja raskrižja ulica Mate 
Lovraka i Markovići. Procjena troška projekt 
ne dokumentacije iznosi 5.000.00 kn plus PDV. Pristigao odgovor procjene troška izvođenja 
prometnog rješenja nadležnih službi kaže da će se to znati tek po izradi dokumentacije. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednica izlaže vijeću dopis Komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata na 
području Grada Rijeke kojim se odgovara na zamolbu vijeća MO Srdoči kojim se tražilo uređenje 
platoa te postavljanje postolja za postavu kontejnera za sakupljanje otpada i reciklažu. Komisija je 
nakon obilaska odobrila tražene lokacije te naložila Čistoći uređenje i postavljanje istih. Ujedno mole 
za razumijevanje jer proces ide jako sporo. Radi se o lokacijama: Srdoči 64,Kurirski put 25, raskrižje 
Markovići – Tonžino,  Tina Ujevića 16 i 38, Andrije Mohorovičića 20.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 

 
 

Predsjednica vijeća izvještava vijećnike da je zaprimljen dopis kojim Rijekapromet i OGU za 
komunalni sustav nalažu da se, prema zahtjevu stanovnika i vijeća, postave stupići na nogostup 
između Dražice 121 i 125. Navedeni nogostup je redovito prostor za parkiranje automobila te se time 
onemogućava i normalan cestovni ali i pješački promet. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
 
Predsjednica Vijeća izlaže vijeću dopis kojim Odjela za poduzetništvo Grad Rijeke traži od Vijeća MO 
Srdoči mišljenje glede produljenja radnog vremena za 2 sata ugostiteljskom objektu Mocca za 
datume 27.05. i 03.06., 26.05. i 02.06., 10. i 17.06., 14. i 21.06., te 09.06. i 16.06.2017. godine. 
Nakon kraće rasprave zaključeno je da su datumi za koje se traži produljenje još daleko te da će se o 
istom glasovati preko elektroničke pošte.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, glasovati će se za zahtjeve putem elektroničke 
pošte 

 
 
Predsjednica vijeća izlaže članovima vijeća dopis ravnatelja komunalnog redarstva kojim se on 
osvrće na traženje Vijeća MO Srdoči da komunalni redar izvještava vijeće mjesnog odbora o 
provjerenim prijavama i učinjenom. Kaže da to nije propisano. U raspravi vijećnici se slažu da time 
dovodi u neugodan položaj vijeće jer može biti da na traženje stanovnika reagira prema firmama za 
koje stanovnici tvrde da uzrokuju nered a komunalni redar je već reagirao po tom pitanju te takve 
firme se mogu jako neugodno postaviti sa prijetnjama sudskim  tužbama zbog uznemiravanja i sl.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 

 ravnatelju Direkcije za komunalno redarstvo uputiti će se dopis kojim se traži nakon 
obilaska kratka pismena informacija o učinjenom ponovo 

 
 

 
Predsjednica izlaže da su Srdoči jako prljavi. Raspravi se pridružuju svi članovi vijeća prisutni na 
sjednici. Zaključuju da će se tražiti od nadležnih službi da se počiste redom najgore lokacije po 
pitanju nereda: oko dućana Brodokomerca i kioska u ulici Miroslava Krleže, oko autobusnog 
okretišta u ulici Mate Lovraka, kod trafostanice u ulici Tina Ujevića, stepenice između Tina 
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Ujevića i Dobriše Cesarića – staklo, igle, parking sjeverno od Tina Ujevića 19, oko baja na zavoju 
Tina Ujevića 38, oko Plodina, parkić preko puta pošte.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
 
 
 
Sjednica je službeno završila u 21:38 sati. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od šest (6) stranica. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 

                      Predsjednica VMO Srdoči 
            Filipa Capan 

 

 


