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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/18-23/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 

 
Rijeka,  31. kolovoza 2018.  

 

 
ZAPISNIK 

S 63. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

sjednica Vijeća MO Srdoči održana je u utorak, 3. srpnja 2018. godine, s početkom u 19:00 
sati u prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4, u Rijeci. 

Sjednici su bili nazočni: 

 Željka Matković, predsjednica VMO Srdoči 

 Filipa Capan, zamjenica predsjednice 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  
 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Srdoči Željka Matković. 

                     
DNEVNI RED 

 

 
1. Obrada pristiglih dopisa od zadnje sjednice 
2. Program Dan MO Srdoči – Križevica 2018. 
3. Izvještaj sa sastanka na temu - sigurnost prometa na Srdočima 
4. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 60. – te  sjednice Vijeća MO Srdoči. 
 
AD 1 
Predsjednica vijeća Željka Matković  upoznaje vijeće sa rješenjem kojim Odjel za komunalni 
sustav Grada Rijeke obavještava vijeće da su izdane potrebne suglasnosti za početak 
izgradnje kružnog toka GSP D233 – Mate Lovraka. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje  
 
 
 Predsjednica vijeća upoznaje vijeće sa dopisom kojim Odjel za komunalne djelatnosti 
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obavještava vijeće da ono kao niti Rijekapromet ne mogu izraditi troškovnike asfaltiranja 
makadamske ceste prije negoli je izrađena projektna dokumentacija i provjereni vlasnički 
odnosi u Odjelu za urbanizam. Odgovor se odnosi na cestu prema Srdoči 49.   
Zaključak: 

 uputiti će se dopis Odjelu za razvoj, urbanizam i ekologiju koliko bi koštala 
planska dokumentacija za asfaltiranje makadamske ceste blizu Srdoči 49 

 
 
Predsjednica upoznaje vijeće sa pritužbama stanovnika pristiglih elektronskim putem kojim 
se žale na bojazan za zdravlje zbog djelatnosti firme Rijekatank. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis Edi Rumori, ravnateljici Direkcije za razvoj, urbanizam i 
ekologiju kojim se traži dostava datum do kada će se navedena firma preseliti iz 
centra Srdoča 

 
 
Predsjednica upoznaje vijeće sa anonimnim dopisom kojim se traži uvođenje mini autobusne 
linije na Tonžino. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje  
 
  
Predsjednica upoznaje vijeće sa dopisom nadležne osobe Rijekaprometa kojim se šalje 
sažetak mišljenja struke nakon terenskog sastanka sa predstavnicima vijeća MO Srdoči, 
predstavnika Grada Rijeke Direkcije za razvoj te predstavnika prometne policije. Dopisom se 
potvrđuje utvrđeno a to je da stručne osobe Rijekaprometa ne odobravaju skidanje ležećih 
policajaca kod vrtića, da stručne osobe ne odobravaju označavanje novog pješačkog 
prijelaza južno od „Konobe Ive“ kao zamjenu za pješački nešto niže koji će biti obrisan, da 
stručne osobe odobravaju postavljanje usporivača prometa u Ulici Dragutina Tadijanovića. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje uputiti će se dopis nadležnoj osobi sa 
prigovorom da su usporivači nestručno postavljeni jer su neposredno uz 
pješački prijelaz, te da vijeće traži da mu se kod izrade usporivača prometa i 
označavanja pješačkih prijelaza u Ulici Dragutina Tadijanovića ne naplati 
iscrtavanje pješačkog koji je vodio u šumu 

 
 
Predsjednica vijeća upoznaje vijeće sa prispjelim dopisom Hrvatskih autocesta da upozna 
vijeće sa navodima koji su dani Novom listu kao odgovori navezani na tematiku kružnog toka 
Martinkovac u kojem se obzdanjuje i novi produljeni rok izgradnje kružnog toka a koji bi 
trebao biti 01.09.2018.  
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje  
 
 
Predsjednica upoznaje vijeće sa dopisom Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke kojim se 
dogovara na zamolbu vijeća da se igralište „U rupi“ u ulici Bartola Kašića ogradi te 
zaključava. U obrazloženju se navodi da se zamolba ne odobrava zato jer bi to onemogućilo 
neometan pristup tribinama. također navode da su table za koševe koje su postojeće baš 
zato montirane jer stvaraju manju buku te da nema tabli koje stvarju manje buke. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje  
 
 
 



3 
 

Odjel gradske uprave za komunalni sustav poslao je dopis sa kojim predsjednica upoznaje 
članove vijeća a kojim se odobrava postava nadzorne kamere na igralište Bartola Kašića za 
iznos od 20.000,00 kn plativo iz prioriteta Mjesnog odbora Srdoči. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se traži da se nadzorna kamera 
uvrsti u prijedloge komunalnih prioriteta za 2019. godinu   

 
 
Predsjednica vijeća upoznaje vijeće sa dopisom Odjela za komunalni sustav kojim se odbija 
postava pokretnog toaleta na dječja igrališta. U obrazloženju se navodi da je praksa 
pokazala da su bili nekorištene te devastirani.  
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje  
 
 
Predsjednica upoznaje vijeće sa prispjelim dopisom Riejkaprometa kojim se na traženje 
vijeća da se pomakne pješački prijelaz kod Miroslava Krleže 12, stručne službe odgovaraju 
da će ga ukinuti jer se nalazi neposredno iza zavoja te ne osigurava sudionicima prometnu 
preglednost. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje, uputiti će se dopis da će vijeće pratiti 
reakcije građana na ukidanje prijelaza te će  po potrebi zatražiti novi terenski 
sastanak i postavljanje novog pješačkog ukoliko to budu tražili građani  

 
 
Predsjednica vijeća upoznaje vijeće sa pristiglim odgovorom Direkcije zajedničkih 
komunalnih djelatnosti koji se odgovora na zamolbu za uređenje okućnice Tina Ujevića 14 iz 
sredstava redovnog održavanja. Vijeće je stava da su prijedlozi komunalnih prioriteta već 
predani te da je ove godine vijeće usmjereno na asfaltiranje prometnica, uređenje dječjih 
igrališta i ostalih sadržaja koje koristi veći broj građana no da predstavnici stanara ako iz 
sredstava pričuve ne  realiziraju ove zahtjeve mogu na godinu ponovo podnijeti zahtjev. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje  
 
 
Predsjednica upoznaje vijeće sa prispjelim odgovorom VIK-a navezano na zahtjev sa 
čišćenjem zelenila koji izlazi iz ograde vodospreme na prometnicu kod vodospreme u 
Kurirskom putu. Odgovorom se kaže da oni čiste unutar ograde a javni prostor nije pod 
njihovom nadležnosti.  
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje  
 
 
Predsjednica upoznaje vijeće sa prispjelim prijedlogom elaborata nadležnih stručnih službi 
Rijekaprometa kojim se prikazuje troškovnik te simulacija pješačke staze sa ogradom u Ulici 
Kurirski put. Vijeće je podrškom svih prisutnih članova vijeća odobrilo navedeni elaborat te 
mjesto troška, točka 25.20 komunalnih prioriteta za 2018. godinu Mjesnog odbora Srdoči. 
Zaključak: 

 urediti će se pješačka staza na dijelu Ulice Kurirski put između kućnih brojeva 9 
i 25, staza će biti omeđena žutom horizontalnom trakom na asfaltu te 
dvorednom zaštitnom ogradom. 

 
 
Predsjednica upoznaje vijeće sa prispjelim dopisom ovlaštenog predstavnika zgrade Mate 
Lovraka 18 kojim se traži hitno pranje baja kod Mate Lovraka 18, kod Gustava Krkleca 2 te 
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kod PBZ banke u centru Srdoča. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama 
 
 
 
Predsjednica upoznaje vijeće sa prispjelim dopisom ovlaštene predstavnice stanara zgrade 
na adresi Bartola Kašića 16 kojim se traži uređenje zelenila oko zgrade. Vijeće je stava da su 
prijedlozi komunalnih prioriteta već predani te da je ove godine vijeće usmjereno na 
asfaltiranje prometnica, uređenje dječjih igrališta i ostalih sadržaja koje koristi veći broj 
građana no da predstavnici stanara ako iz sredstava pričuve ne  realiziraju ove zahtjeve 
mogu na godinu ponovo podnijeti zahtjev. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje  
 
 
Predsjednica vijeća upoznaje vijeće sa prispjelim dopisom Mira Grgurevića kojim se traži da 
se zelena površina ispod stambenog niza 59 do 66 preorganizira na način da se napravi 
jedan niz parkirnih mjesta. Vijeće je stava da su prijedlozi komunalnih prioriteta već predani 
te da ukoliko i na godinu bude zahtjev smatrao opravdanim da se na godinu u okviru 
prijedloga prioriteta za 202. godinu u propisanom roku preda zahtejv. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje  
 
  
Predsjednica upoznaje vijeće sa zahtjevom ugostiteljskog objekta Mocca kojim se traži 
produljenje radnog vremena za datume 20. i 21. srpanj 2018. godine. Vijeće nije donijelo 
odluku. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje  
 
 
Predsjednica upoznaje vijeće sa dopisom koji je poslan firmi Infokarta iz Splita na koju je 
vijeće uputio Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao 
projektantsku firmu koja je radila projekt bijele ceste Tonžino. Na poslan elektronski upit za 
traženim tumačenjem dopisa Odjela za urbanizam, nije došao odgovor. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje  
 
 
Predsjednica vijeća upoznaje vijeće sa dopisom nadležnog referenta Badrića iz 
Rijekaprometa koji izvještava da se na Dirakima gdje je na zavoj kod oborina dolazila velika 
količina pijeska za obilnijih oborina sa makadama prema šetnici Diraki – Bezjaki podstavljeni 
rubnjaci koji će to spriječiti. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje  
 
 
 
AD 2  
Predsjednica upoznaje vijeće da je kontaktirala lokalne ugostitelje, udruge i druge bitne 
subjekte koji rade na području MO Srdoči te od njih zatražila aktivno sudjelovanje u 
planiranju i sprovođenju aktivnosti vezanih za Dan MO Srdoči – Križevica 2018. godine. 
Kaže da se ove godine neće u okviru Dana MO posebno sponzorirati udruge koje provode 
svoje programe za vrijeme programa Dan MO Srdoči te želi da se vijeće fokusira na 
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samostalnu organizaciju programa. U tom smislu predlaže sastanak sa svim zainteresiranim 
akterima tijekom sljedećeg tjedna. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje  
 
 
 
AD 3  
Predsjednica izvještava vijeće o održanom terenskom sastanku predstavnika stručnih službi 
Rijekaprometa Frka, Odjela za komunalni sustav Banić, prometne policije Jurković te članova 
vijeća Matković i Capan na temu sigurnosti prometa na Srdočima. Predstavnici prometne 
struke odbili su mogućnost da se usporivači prometa postavljani pored ulaza u vrtić u ulici 
Mate Lovraka uklone. Stava su da novoizgrađeni kružni tok usporava promet na predmetnoj 
dionici, no nedovoljno da bi se zaštitili pješaci i djeca na navedenom pješačkom prijelazu. 
Druga točna terenskog sastanka je bio predloženi dodatni pješački prijelaz u ulici Miroslava 
Krleže cca 20 m sjevernije od križanja sa ulicom Tina Ujevića. Pješački prijelaz na 
navedenom pravcu ne bi bio po nalogu struke sa stajališta sigurnosti prometa, prvenstveno 
pješaka, te se prijedlog odbio. Treća točka sastanka je bila dritura u ulici Dragutina 
Tadijanovića gdje se jako brzo vozi. Vijeće je tražilo postavu ležećih policajaca, stručne 
službe su to odbile jer kažu da su oni vrlo bučni te bi se građani koji tu žive jako bunili. 
Dogovoreno je postavljanje uzdignutih betoniranih ploha koje će biti ispod pješačkih prijelaza 
cijelom njihovom površinom. Također je dogovoreno izmiještanje najsitočnije pješačkog 
prijelaza na drugu lokaciju. 
Zaključak: 
vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
 
AD4 
Predsjednica vijeća upoznaje vijeće da je vlasnik Tomić, preko puta Markovići 25a, ponovo 
kontaktirao vijeće te da kaže da iako dio njegove parcele sada izgleda kao cesta da će 
sazidati zid nasred te ceste tj. po granici svog vlasništva, revoltiran jer Grad Rijeka još nije 
napravio dokumentaciju i parcelaciju dijela zemljišta koji mu poklanja da bi se formirala 
cesta.  
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje  
 
 
Predsjednica vijeća MO Srdoči traži da se pošalje podsjetnik pročelnici Miličević vezano uz 
termin sastanka koji se traži sa njom od kraja prošle godine, predsjednica navodi da će 
morati preko medija zatražiti informacije jer nema povratnog kontakta ili informacije. Vijeće 
se slaže. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama 
 
 
Zamjenica predsjednice kaže kako još nije dobiven odgovor stručnih osoba da li je moguć i 
na koji način nogostup u Ulici Marije Grbac od br. 54 do 48. 
Zaključak: 

 uputiti će se požurnica nadležnim službama te zahtjev za terenskim izvidom i  
sastankom sa zamjenicom predsjednice poradi dogovora oko moguće 
realizacije nogostupa u ulici Marije Grbac od broja 54. do 48. 
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Predsjednica upoznaje vijeće sa problemom vode na postavljanim špinama na dječjim 
igralištima. Pritisak vode je krivo reguliran pa voda udara u ukrasnu i zaštitnu rešetku kod 
odvoda i prska metrima uokolo. Stanovnici samoinicijativno zatvaraju špine na ventilima na 
šahtama.  
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se traži da se pritisak vode 
popravi 

 
Zamjenica predsjednice kaže kako još uvijek nema odgovora Ranka Lipovšćaka iz Demetre 
na upućen poziv da organizira zelenu tržnicu u srpnju. Predložila mu je zadnju subotu u 
mjesecu kao stalni termin i za ovaj mjesec također. Predlaže da se traži da se do kraja 
tjedna očituje da vijeće može krenuti u pravovremeno ishodovanje dozvola.  
Zaključak: 

 uputiti će se dopis kojim se traži očitovanje do kraja tjedna 
 

 
Zamjenica predsjednice predlaže da se na prometnicu kod stražnjeg ulaza u školu (pored 
nogometnog igrališta) postavi natpis škola te horizontalna i vertikalna signalizacija. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama 
 
 
Predsjednica vijeća predlaže da se ponovo piše pročelnici Odjela za komunalni sustav te 
traži da se hitno ugovori termin sastanka na temu bijele ceste Tonžino. kaže da ukoliko u 
neko skorije vrijeme ne bude odgovora da po ovoj temi treba pozvati medije i napraviti 
tiskovnu konferenciju. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje  
 
 
Zamjenica predsjednice predlaže da se traži postavljanje stupića ili pasice na blagi zavoj koji 
se od crkve spušta prema nogometnom igralištu u ulici Marije Grbac. Kaže da svako toliko 
neki auto tamo sleti u šumu pa ga šlep služba izvlači. Vijeće se slaže sa prijedlogom. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama 
 
 
Sjednica je službeno završila u 21:45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od šest (6) stranica. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 

                      Predsjednica VMO Srdoči 
                Željka Matković 

 

 


