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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA: 026-04/19-05/22 
URBROJ: 2170-01-09-10-19-6 
 
Rijeka,  14. 10. travnja 2019. godine 

 

 
ZAPISNIK 

S 3. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

sjednica Vijeća MO Srdoči održana je u petak, 22. ožujka 2019. godine, s početkom u 16:00 
sati u prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4, u Rijeci. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Marino Srdoč Pripić, predsjednik VMO Srdoči 

 Filipa Capan, zamjenica predsjednika VMO Srdoči 

 Željka Matković, članica VMO Srdoči  

 Branko Srdoč, član VMO Srdoči 

 Martina Bogdanić, tajnica MO  
 
Sjednici nije bio nazočan: 

 Robert Urek, član VMO Srdoči 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Srdoči Marino Srdoč Pripić. 

 Vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnike sa 1. i 2. sjednice Vijeća MO Srdoči.                    
 

DNEVNI RED 

 
1. Pristigli dopisi 

2. Organizacija programa rada Vijeća MO Srdoči „Dan MO Srdoči – Križevica 2019.“ 

3. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči Marino Srdoč Prpić otvara raspravu po temi 
pristiglih dopisa vezano uz asfaltiranje Ulice A.B.Šimića. Kaže da je nedavno asfaltirano ali 
na način da su neke šahte ulegle tj krivo nivelirane te traži da se preko komunalnog 
redarstvo saniraju ove nepravilnosti što hitnije. 
Zaključak: 

 Uputiti će se dopis nadležnim službama 

 
Predsjednik Vijeća MO Srdoči izvještava Vijeće da je bio na terenskom sastanku sa 
predstavnikom urbanizma vezano uz traženo proširenje parkinga te iscrtavanje parkirnih 
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linija na parkingu u Ulici Srdoči od 66  do 57 na što se često žale stanovnici. Navezano na 
sastanak zaprimljen je i dopis kojim se sugerira da se obnova uvrsti u plan komunalnih 
prioriteta za narednu godinu. Zamjenica predsjednika podsjeća da je na sastanku sa 
pročelnicom Miličević dogovoreno da se ukoliko ostane sredstava iz redovnog održavanja za 
ovu godinu dio parkirnih linija osvježi iz tih sredstava. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje, poslati će se dopsi nadležnim službama 
kojim se traži etapno osvježavanja parkirnih linija iz sredstava redovnog 
održavanja 

 uputiti će se dopis nadležnim službama Rijekaprometa kojim se traži terenski 
sastanak vezano uz proširenje parkinga 

 
Predsjednik vijeća otvara raspravu po temi pristiglog dopisa pročelnika Škunce kojim se 
obrazlaže razlog zbog kojeg se ne može izvesti parcelacija a nakon toga i fizička izgradnja 
podzida na dijelu čestice koji Linda Tomić želi darovati Gradu Rijeci za proširenje ceste. 
Vijećnica Matković kaže da je u srpnju prošle godine bila na sastanku sa vlasnicima zemljišta 
bračnim parom Tomić i ravnateljicom Rumorom te da je dogovoreno etapno rješavanje tog 
predmeta. U drugoj etapi bi se išlo na parceliranje dijela čestice koji bi ulazio u profil ceste sa 
druge strane parcele. 
Zaključak: 

 Uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se iste podsjeća na postignut 
dogovor oko etapnog rješavanja navedenog prijedloga 

 
Predsjednik vijeća upoznaje vijeće sa pristiglim dopisom Sonje Troskot kojim se traži 
ponovno iscrtavanje ukinutog pješačkog prijelaza neposredno prije autobusne stanice u 
Blećićima, kod Miroslava Krleže 12. Navodi da ovaj prijelaz koristi mnogobrojno stanovništvo 
iz stambenih četvrti Tina Ujevića i Dragutina Tadijanovića te navodi da se koristi i dalje iako 
je prijelaz ukinut, kako regularno stanovništvo tako i osobe sa invaliditetom, kao što je i ona 
sama. 
Zaključak: 

 Uputiti će se dopis nadležnim službama kojima se traži terenski sastanak te 
revidiranje odluke o ukidanju ovog prijelaza 

 
 
 
Predsjednik vijeća upoznaje vijeće sa elektroničkim dopisom nadležne osobe Rijekaprometa 
Maršanićem kojim se traži dodatno pojašnjenje danog odgovora vijeća na zamolbu kojom se 
traži suglasnost vijeća da se pokrene postupak javne nabave vezano uz elemente 
prometnog rješenja koje je izradio odjel službe prometa KD Rijekapromet. 
Zaključak: 

 zamjenica predsjednika telefonski će kontaktirati voditelja službe te odgovoriti 
na sve moguće upite vezane uz navedeno 

 
 
Predsjednik vijeća upoznaje vijeće sa dopisom stanara stambene zgrade na adresi Tina 
Ujevića 2 kojim se traži asfaltiranje čestice u vlasništvu Grada Rijeke koja se nalazi ispred 
njihove zgrade a nalazi se neposredno je uz novoizgrađenu asfaltiranu cestu. Po navedenoj 
čestici neophodno je proći da se prođe do parkinga koji se nalazi iza zgrade.  
Zaključak: 

 navedeni zahtjev proslijediti će se  nadležnim službama na postupanje iz 
sredstava redovnog održavanja 

 
Predsjednik vijeća upoznaje vijeće sa dopisom Udruge antifašističkih boraca i antifašista 
Grada Rijeke kojim se daje suglasnost na prijedlog Vijeća MO Srdoči da se zbog prometne 
sigurnosti drugačije oblikuje ogradbeni zidić dvorišta spomenika palim borcima pored OŠ 
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Srdoči jer isti zid onemogućuje prometnu preglednost na jedinoj izlaznoj cesti OŠ Srdoči i 
općenito frekventnoj prometnici.   
Zaključak: 

 navedeni zahtjev proslijediti će se  nadležnim službama Odjela za komunalni 
sustav na postupanje iz sredstava redovnog održavanja 

 
 
Predsjednik vijeća upoznaje vijeće sa dopisom Odjela za komunalni sustav kojim je vijeću na 
traženje poslan nacrt spoja ceste GU3 na cestu Ivana Zavidića na Zametu kao potencijalnog 
izlaznog pravce stanovnika iz donjeg dijela Martinkovca. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik vijeća upoznaje vijeće da je postavljen stupić na prilaznu cestu Kurirskog puta 
kojim bi se spriječilo nelegalno parkiranje teških kamiona i drugih vozila na cesti u kojoj su 
vrlo plitko postavljena infrastruktura oborinske kanalizacije prema upojnom bunaru Grad 
Rijeke te ujedno isti služi kao prilazni put prema privatnim parcelama. Isti stupić je kao 
imovina Grada Rijeke otuđen već sljedeći dan. Nakon rasprave donešen je 
Zaključak: 

 tražiti će se postavljanje stupića u asfaltnu bazu prometnice kako bi se 
spriječilo parkiranje na navedenom putu 

 
 
Predsjednik vijeća upoznaje vijeće sa dopisom APOS-a koji se odgovara na upit vijeća da li 
će ugostiteljski objekt Milord biti uklonjen sa sadašnje pozicije u nekom skorijem 
vremenskom periodu. Odgovorom se kaže da će isti biti uklonjen zbog potrebe izgradnje 
POS_ovih stanova i prateće infarstrukture krajem ove godine. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik vijeća upoznaje vijeće sa dopisom stanovnika naselja Srdoči Božom Pašalićem 
koji traži da vijeće poduzme nešto po pitanju pasa na dječjim igralištima te opisuje nedavni 
napad pasa na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića na dijete. Zamjenica predsjednika 
kaže da će ponovo obići sva igrališta te provjeriti da nije neka tabla zabrane ulaska pasa u 
igrališta skinuta te traži da se posebna pažnja posveti ovom problemu. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnoj osobi Odjela za komunalni sustav kojim se traži 
da sva dječja igrališta imaju izvješenu tablu zabrane uslaska pasa u prostor 
dječjeg igrališta te da se unatoč uklanjanju neodgovornih pojedinaca ponovo 
postavljaju  

 zatražiti će se od komunalnog redara češći obilazak lokacija dječjih igrališta 
 
 
Predsjednik upoznaje vijeće sa dopisom ravnatelja Direkcije za komunalno redarstvo kojim 
se vijeće izvještava da će komunalni redar kontrolirati postopanje zatraženog čišćenja šahte 
u Ulici Gustava Krkleca kod garaža koje su zatrpane više od godine dana zemljom što je i 
pravodobno prijavljeno. Zbog zatrpanosti šahti dolazi do poplavljivanja ovog dijela 
prometnice za oborina. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje, terenskim izvidom voditi će se računa o 
lokaciji 
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Tajnica je izvijestila vijeće da je iz urbanizma odgovoreno  na upit može li se oglasni ormarić 
mjesnog odbora postaviti u središte naselja. odgovor je negativan, oglasni ormarići mjesnog 
obdora postavljaju se u neposrednoj blizini prostorija koje koristi mjesni odbor. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
 
AD 2  
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči Marino Srdoč Prpić otvara raspravu po temi 

Organizacija programa rada Vijeća MO Srdoči „Dan MO Srdoči – Križevica 2019.“. Kaže da 

mu je po navedenoj temi vijećnik Urek predložio za glazbeni program Šajetu koji sa pratećim 

bendom košta 16.000,00 kn. Predsjednik vijeća kaže da je vrlo teško organizirati sve sa 

tolikim troškovima jer se po programu ima osiguranih tek 13.000,00 sredstava. Vijećnik 

Srdoč Branko kaže da osim benda i šatora treba podaprijeti i manifestaciju „Križevica po 

domaću“ koja se odvija tradicionalno na boćariji u Markovićima nedjelju.  Zamjenica 

predsjednika kaže da bi bilo lijepo da se sve centralizira na jednom mjestu i da se svi ljudi 

međusobno druže, predlaže kao i prošle godine igralište OŠ. Nakon rasprave donešen je 

Zaključak: 

 organizacija navedenog programa je u tijeku, detaljnije će se razrađivati tijekom 
sljedećih sjednica 

 
 
AD 3  
Zamjenica predsjednika Vijeća MO Srdoči Filipa Capan daje izvještaj sa održanog sastanka 
u Odjelu za komunalni sustav sa pročelnicom Miličević i ostalima na temu komunalne 
problematike Mjesnog odbora Srdoči. Najveće pitanje sastanka je prijedlog pročelnice 
Miličević da se osiguranih 200.000,00 kn iz komunalnih prioriteta za 2018. godinu na ime 
realizacije Izrade projekte dokumentacije na ime uređenja školskog trga sa internom 
prometnicom prenamjeni na konto sredstava za asfaltiranje bijele ceste Tonžino i time se 
osigura dodatni novac za planirani projekt. Vijeće raspravlja te jednoglasno donosi  
Zaključak: 

 Kada bude raspisan natječaj i odbran izvođač za realizaciju asfaltiranja bijele 
ceste Tonžino odobriti ćemo prenamjenu sredstava u iznosu od 200.000,00 kn 
sa stavke Izrada projektne dokumentacije za uređenje školskog trga sa 
internom prometnicom na stavku Asfaltiranje Ulice Tonžino od kućnog broja 
15A do kućnog broja 39. 

 
 
Zamjenica predsjednika Vijeća MO Srdoči Filipa Capan navezano na sastanak sa 
pročelnicom Miličević  obavještava vijeće da su sredstva koja su osigurana iz proračuna 
Grada za cestu Tina Ujevića – Dražička dostatna tek za održavanje aktivnim građevinskih 
dozvola te da sama realizacija zbog financijske situacije Grada vjerojatno neće biti skoro. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Zamjenica predsjednika Vijeća MO Srdoči Filipa Capan navezano na sastanak sa 
pročelnicom Miličević  obavještava vijeće da po stavu Grada nije izgledna realizacija ceste 
na Martinkovcu koja bi se spajala na ulicu Ivana Zavidića zbog visinske razlike. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
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Zamjenica predsjednika Vijeća MO Srdoči Filipa Capan podsjeća vijeće da su osigurana i 
sredstva za asfaltiranje Ulice Ive Vojnovića u iznosu od 200.000,00 kn te da je taj projekt 
planiran za realizaciju do ljeta.  
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
Zamjenica predsjednika Vijeća MO Srdoči Filipa Capan navezano na sastanak sa 
pročelnicom Miličević  obavještava vijeće da će se tek u lipnju po izradi projekta znati kakav 
oblik raskrižja će se raditi na raskrižju ulica Tina Ujevića i Dražice kod postrojenja HEP-a, tj 
da li će biti neophodan semafor ili bi se mogao izgraditi manji kružni tok.  
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Zamjenica predsjednika Vijeća MO Srdoči Filipa Capan navezano na sastanak sa 
pročelnicom Miličević  obavještava vijeće da će se na prilaznoj cesti prema Dječjem vrtiću 
Srdoči postaviti stupići kako bi se osiguralo dovoljno prostora za kretanje roditelja sa djecom 
i dječjim kolicima. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se traži postavljanje stupića na 
prilaznu cestu Dječjeg vrtića Srdoči 

 
 
Predsjednik vijeća predlaže da se od nadležnih službi traži postavljanje pametnih semafora 
na čvoru Diračje. Vijećnica Matković kaže da bi trebali doći na to raskrižje u roku od 2 godine 
sukladno planiranim financijskim prometnim projektima no da sumnja da će utjecati na same 
gužve jer je problem u količini broja automobila i nedostatku drugih izlaznih pravaca. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Zamjenica predsjednika Vijeća MO Srdoči Filipa Capan predlaže da se traži od 
Rijekaprometa odgovor što se namjerava napraviti sa zgradom u kojoj su prostorije Mjesnog 
odbora s obzirom na planiranu izgradnju POS-ovih stanova i nacrta na kojem nema 
navedene zgrade. Vijećnica Matković kaže da se treba unajmiti što veći prostor ove zgrade 
kako bi udruge i organizacije sa Srdoča bar neko vrijeme imale mogućnost korištenja 
prostora.  
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje, uputiti će se dopis nadležnim službama 
po pitanjima 

 
 
 
 
Sjednica je službeno završila u 17:48 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  pet (5) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 

                      Predsjednik VMO Srdoči 
              Marino Srdoč Prpić 

 


