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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/15-23/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  20. ožujka 2015. 

                          
 

ZAPISNIK 
S 8. SJEDNICE VMO SRDOČI 

 
sjednica VMO Srdoči održana je 13. ožujka 2015. (petak) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4. 

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

 
Ostali nazočni: 

- Željka Matković, predsjednica Pododbora za komunalnu djelatnost VMO Srdoči 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Viktor Šalić, član VMO Srdoči 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Srdoči Dario Konta i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Zbor građana 14. ožujka 2015. godine 
2. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća obavještava Vijeće da su on i predsjednica Pododbora za komunalnu 
djelatnost Željka Matković biti toga dana, 13. ožujka 2015. godine na sastanku u Gradu u 
Odjelu gradske uprave za komunalni susutav na sastanku sa pročelnicom Irenom Miličević. 
Tamo su obaviješteni da idejni prijedlozi predloženi od strane MO nisu prihvaćeni te je 
predložen sa njihove strane četvrti idejni prijedlog preregulacije prometa u Ulici Tina Ujevića. 
Predsjednik VMO izvještava Vijeće da je na sastanku pročelnica Irena Miličević najavila da 
će se svaka 3 mj održavati sastanak svih službi te će se na taj način pratiti na što se i za 
koliko potrošilo. Naglašava se skora gradnja cijelog naselja ispod HEP-ovih postrojenja koje 
će imati jako loš izlaz na prometnicu prema Diračju. Slijedi rasprava i dogovor oko sutrašnjeg 
zbora građana. Predsjednik VMO predlaže da ukoliko ulica bude jednosmjerna da se i dalje 
traži izgradnja parkirališta između kućnih brojeva 43 i 45 u Ulici Tina Ujevića za koje je tjedan 
dana ranije zatražena identifikacija čestice i potvrda da se zaista radi o gradskom zemljištu. 
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Postavlja se pitanje da li je Rijekapromet uopće izašao na mjerenje prometa kako je bilo 
dogovoreno. Predsjednik VMO konstatira da je neodgovaranje na dopise od strane 
Rijekaprometa kao i njihovo ne javljanje kada dolaze na teren neprimjereno i da se mora 
zbog napretka naselja na bilo koji način uspostaviti sa njima neki oblik povratne 
komunikacije. Predsjednik VMO predlaže da se napravi i mali kružni tok na raskršću ceste 
Miroslava Krleže prema Plodinama jer su i tamo velike kolone. Prijedlog je dan na glasanje. 
 
Zaključak: 

 jednoglasno je usvojeno da se napravi kružni tok na raskršću Miroslava Krleže i 
ulice Bartola Kašića (skretanje prema Plodinama) 

 uputiti će se dopis Rijekaprometu u kojim ih se moli da kada budu dolazili na 
teren na područje Srdoča da jave 2 dana ranije da bi se netko do predstavnika 
Vijeća mogao naći sa njima 

 
AD 2 
Predsjednik VMO je izvijestio da je na sastanku sa predsjednicom Pododbora za komunalnu 
djelatnost Željkom Matković sa pročelnicom Odjela gradske uprave za komunalni sustav 
postavljeno i pitanje izgradnje ceste GSP 231, no odgovoreno je da nema novaca. Također 
su obaviješteni da će se sljedeći tjedan obaviti snimanje prometa na semaforima na Diračju 
te će se zavisno od gustoće prometa regulirati protočnost semafora u određenim 
vremenskim intervalima. Također se raspravljalo o skliskom kolniku u Ulici Tina Ujevića u 
njenom donjem dijelu te očekivanom velikom prometu tom cestom kada se bude gradio 
kružni tok na Martinkovcu. 
 

Zaključak: 

 Uputiti će se dopis Rijekaprometu gdje se traži postavljanje nehabajućeg 
asfalta na donjem dijelu ulice Tina Ujevića (uzbrdica) 

 
 
 
Predsjednik Vijeća izvijestio je prisutne o uočenim nepravilnostima zbog neodržavanja na 
prometnicama te postavlja pitanje izgradnje kružnog toka na Martinkovcu i svakodnevnih 
kolona na raskršću na mjestu budućeg kružnog toka na Martinkovcu. 

Zaključak: 

 Uputiti će se dopis Rijekaprometu da se sanira naboran asfalt na području 
budućeg kružnog toka Martinkovac 

 Uputiti će se dopis OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem sa upitom o trenutnoj fazi izrade projektne dokumentacije kružnog 
toka na Martinkovcu 
 

 
Predsjednik VMO izvijestio je Vijeće o činjenici da se više od pola pravodobno pozvanih 
predstavnika javnog reda i mira te Rijekaprometa izjasnilo da neće doći na zbor dok druga 
polovica pozvanih nije ni na koji način odgovorila na poziv. 

 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik VMO predložio je da se na sljedeću sjednicu pozovu predstavnici udruga i 
organizacija koje su bitni segmenti društvenog i javnog života na Srdočima radi dogovora 
oko suradnje i daljnjeg rada na razvoju Srdoča. 
 

Zaključak: 



3 

 

 na sljedeću sjednicu pozvati će se predstavnici Aktiva dobrovoljnih darivatelja 
krvi Srdoči, Udruge Mavrica – Srdoči te Kluba umirovljenika Srdoči. 
 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:50 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 
Predsjednik VMO Srdoči: 

Dario Konta 
 

 
         

                     
 

 


