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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/15-23/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  19. veljače 2015. 

                          
 

ZAPISNIK 
S 7. SJEDNICE VMO SRDOČI 

 
sjednica VMO Srdoči održana je 12. veljače 2015. (četvrtak) s početkom u 16:30 sati u 
prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Dario Konta, predsjednik VMO Srdoči  
- Filipa Vidmar, zamjenica predsjednika VMO Srdoči 
- Franco Pines, član VMO Srdoči 
- Martina Bogdanić, tajnica MO Srdoči 

 
Ostali nazočni: 

- Marin Balenović, prometni redar 
- Željka Matković, predsjednica Pododbora za komunalnu djelatnost 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Viktor Šalić, Član VMO Srdoči  
- Valter Grgurić, član VMO Srdoči 
 

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

DNEVNI RED 
 

1. Problem prometa u Ulici Tina Ujevića od kućnog broja 18 do 47 
2. Usvajanje izvješća o radu VMO Srdoči za 2014. 
3. Fiskalna odgovornost u 2014.  
4. Razno 

 
Predsjednik VMO Dario Konta predložio je izmjenu dnevnog reda te dao prijedlog koji glasi: 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Fiskalna odgovornost u 2014.  
2. Usvajanje izvješća o radu VMO Srdoči za 2014. 
3. Problem prometa u Ulici Tina Ujevića od kućnog broja 18 do 47 
4. Razno 
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Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
 
AD 1 
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednik Vijeća je potpisnik Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu 
2014. kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava, 
kao i učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u 
okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. Budući da su u 2014. 
godini održani Izbori za Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke, postoje dvije Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti: jedna za razdoblje od 1. siječnja do 20. studenog 2014. godine i druga za 
razdoblje od 20. studenog do 31. prosinca 2014. godine. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća i tajnica MO upoznali su nazočne sa prošlogodišnjim, realiziranim 
programima i aktivnostima na temelju kojih je izrađeno Izvješće o radu Vijeća MO Srdoči. 
Nakon kraće rasprave, nazočni su usvojili Izvješće o radu Vijeća MO Srdoči za 2014. godinu. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je prihvatilo Izvješće o radu MO Srdoči za 2014. godinu s 5 glasova za i 1 
suzdržanim. 

 
 
 
AD 3 
Predsjednik Vijeća MO Srdoči izvještava Vijeće da je toga dana (četvrtak, 12.02.2015.) bio 
na sastanku u Rijekaprometu vezano uz višegodišnji problem parkiranja u ulici Tina Ujevića. 
Problem je posebno izražen u dijelu ulice od kućnog broja 33 do 45 gdje je nogostup često  
prekriven parkiranim automobilima te je pješacima u potpunosti onemogućen prolazak ovim 
dijelom ulice koja je ujedno i pravac kretanja velikog broja automobila iz pravca Grbaca. Na 
navedenom sastanku predsjednik Vijeća izložio je tri različita idejna nacrta preregulacije 
prometa u Ulici Tina Ujevića te je od nadležnih osoba  dobio obećanje da će se idejni nacrti 
što žurnije proučiti sa strane struke te da će se poslati pismeni odgovor na elektroničku i 
fizičku adresu MO Srdoča. Također je obećano od mjerodavnih službi Rijekaprometa da će 
se što žurnije izaći na navedeni teren brojati promet.  
Na sastanku su izloženi sljedeći idejni prijedlozi: 

 1 idejno rješenje: napraviti preregulaciju prometa na način da se napravi jednosmjerni 
kružni tok dijela Ulice Tina Ujevića u koji bi se ulazilo kod kućnog broja 47 i kretalo u 
pravcu zapad – istok sa nastavkom jednosmjernog kretanja prema broju 18 ulice Tina 
ujevića. Na ovaj način preusmjerio bi se promet koji dolazi cestom iz Grbaca te bi se 
sporni dio ulice prometno rasteretio 

 2 idejno rješenje: također napraviti jednosmjernim dio Ulice Tina Ujevića od kućnog 
broja 47 do 25 u smjeru zapad – istok dok bi se "donji dio" ulice (od k.br. 38 do k.br. 
18) ostavio u dvosmjernoj prometnoj regulaciji 

 3 idejno rješenje: u potpunosti (stupićima ili betonskim pregradama) prekinuti 
prometnu komunikaciju u sredini ulice, kod kućnog broja 37 te sada dvije dobivene 
slijepe ulice napraviti parkirališta, dok bi se "donji dio" ulice (od k.br. 38 do k.br. 18) 
ostavio u dvosmjernoj prometnoj regulaciji 

 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
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Predsjednik Vijeća izložio je detaljno prometni problem prisutnom prometnom redaru Marinu 
Balenoviću te zatražio njegovo mišljenje. Prometni redar je rekao da ovakvi kružni tokovi u 
ulicama često izazivaju nezadovoljstvo građana te potvrdio da je upoznat sa problemom u 
navedenoj ulici jer je vezano uz nju bilo puno poziva prometnom redarstvu te on osobno 
često obilazi ovu ulicu. Otvara se rasprava sa komentarima. Predsjednik VMO komentira 
kako je parkiralište u Ulici Dobriše Cesarića često prazno a nalazi se samo na 2 minute hoda 
od gornjeg dijela Ulice Tina Ujevića. Također kaže ako se građanima oduzme nešto 
(parkiralište) da im se treba pokušati naći načina dati nešto (parkiralište) te daje upute da 
treba proučiti okolne terene oko zgrada i izviditi da li bi se na nekom od njih mogao sagraditi 
parking. Predsjednica Podobora za komunalnu djelatnost Željka Matković pita što je sa 
cestom GSP 231 za koju je dokumentaciju platio MO Srdoči i koja se već trebala početi 
graditi a koja bi rasteretila i gornji dio Tina Ujevića i prometnu gužvu koja se stvara na mjestu 
budućeg kružnog toka Martinkovac.   

 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis Gradu Rijeci sa upitom o što žurnijim očitovanjem o planu 
realizacije ceste GSP 231 
 

 

   Predsjednik Vijeća kaže da je ovakvo stanje prometnih gužvi i na mjestu budućeg kružnog 
toka i u Ulici Tina Ujevića neodrživo. Napominje da je to stanje na koje su se žalili građani još 
prije 5 godina i da se ništa po tom pitanju nije napravilo ali je prometno opterećenje sve jače i 
 nezadovoljstvo građana sve veće. Predlaže da se održi zbor građana na kojem bi se 
raspravilo o preregulaciji prometa u Ulici Tina ujevića i o kružnom toku na Martinkovcu. Daje 
prijedlog na glasanje. 
 
Zaključak: 

 jednoglasno je donešena odluka da će se održati zbor građana 14. ožujka 2015. 
godine u 17,00 sati u prostorijama MO Srdoči na temu preregulacije prometa u 
Ulici Tina Ujevića i kružnog toka na Martinkovcu 
 

 uputiti će se poziv za prisustvovanje zboru građana: 
1) Rijekapromet d.d., Sektor prometa, voditelj Danijel Frka 
2) Grad Rijeka, Odjel  gradske uprave za komunalni sustav, Jelena Kožul 
3) Grad Rijeka, OGU za komunalni sustav, Direkcija za zajedničke komunalne 

djelatnosti, Željko Vitas 
4) Grad Rijeka, OGU za komunalni sustav, Direkcija za prometno redarstvo 
5) Grad Rijeka, OGU za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i gradnje, 

Novka Ječmenica Spasović 
6) Grad Rijeka, OGU za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo 
7) Grad Rijeka, OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 
8) Policijska uprava Primorsko-goranska, Postaja prometne policije Rijeka 
9) Hrvatske ceste, Matija Glad 
10) Goran Perković, stanovnik Ulice Tina ujevića koji već godinama žali na ovu 

problematiku 
11) Borislav Žikić, stanovnik Ulice Tina ujevića koji već godinama žali na ovu 

problematiku 
 
 
Sjednica je završila u 17:45 sati. 
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Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 
Predsjednik VMO Srdoči: 

Dario Konta 
 


