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

KLASA: 026-04/19-05/22 
URBROJ: 2170-01-09-10-19-8 
 
Rijeka,  14. 15. svibnja 2019. godine 

 

 
ZAPISNIK 

S 4. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

sjednica Vijeća MO Srdoči održana je u ponedjeljak, 29. travnja 2019. godine, s početkom u 
17:30 sati u prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4, u Rijeci. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

 Marino Srdoč Prpić, predsjednik VMO Srdoči 

 Filipa Capan, zamjenica predsjednika VMO Srdoči 

 Željka Matković, članica VMO Srdoči  

 Robert Urek, član VMO Srdoči 

 Branko Srdoč, član VMO Srdoči 

 Martina Bogdanić, tajnica MO  
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Srdoči Marino Srdoč Prpić. 

DNEVNI RED 
 

 
1. Lista prijedloga komunalnih prioriteta za 2020. godinu 

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

3. Pristigli dopisi 

4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
Vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik sa 3. sjednice Vijeća MO Srdoči. 
 
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči Marino Srdoč Pripić otvara raspravu po temi liste 
prijedloga komunalnih prioriteta za 2020. godinu MO Srdoči. Nakon rasprave usvojena je 
sljedeća lista prijedloga komunalnih prioriteta za 2020. godinu.  
Zaključak: 
 

Rb. Prijedlog komunalnog prioriteta za 2020. godinu 

1 
Postavljanje prometnog ogledala preko puta Markovići 27 A  
(kod Markovići 20) 

2 

Smjerokazi za Dječji vrtić Srdoči (kod sata u Ulici Miroslava Krleže  kod broja 
20, na kružnom toku na raskrižju Mate Lovraka i ceste D233 te na raskrižju 
Ulice Srdoči i cste D233) 
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3 

Postavljanje sprava za vježbanje otvorenom na  
travnatim djelu pored dječjeg i nogometnog igrališta sjeverno od Ulice 
Dobriše Cesarića 

4 
Park za djecu u Ulici Antuna Branka Šimića kod broja 58, koševi za 
odlaganje smeća 

5 
Park za djecu u Ulici Antuna Branka Šimića kod broja 58, nove sprave za 
djecu na sjevernom dijelu parka 

6 
Park za djecu u Ulici Antuna Branka Šimića kod broja 58, nasipavanje novog 
šljunka 

7 

Park za djecu u Ulici Antuna Branka Šimića kod broja 58, dječji vrtuljak i 
klackalice pored stola za ping pong ispod A B Šimića 66 na južnom dijelu 
parka 

8 Park za djecu južno od Srdoči 59, postava antistress podloge 

9 
Hortikluturno uređenje kružnog toka Martinkovac i zemljane  
površine pokraj njega 

10  Park Tonžino južno ispod Tonžino 27, postaviti ljuljačke sa 2 sjedalice 

11 Južno od Srdoči 66 postava rasvjetnog tijela odmah do parka  

12 Južno od Srdoči 66 postava klupe i koš za smeće 

13 

Postavljanje betonskih gljiva ili stupića na  
nogostup u ulici Dragutina Tadijanovića i sjevernom dijelu ulice Tina Ujevića 

14 

Preregulacija prometa u južnom dijelu ulice 
Tina Ujevića u jednosmjernu prometnicu u smjeru  sjevera 

15 
Horizontalna i vertikalna signalizacija prometnog znaka  
"stop" Tonžino 13 

16 
Uređenje pješačke staze od Tina Ujevića 24  
do parkirališta u Ulici Dobriše Cesarića 

17 Postava klupe ispred zgrade na adresi Tina Ujevića 18, 24 i 28  

18 
Postava rasvjetnog tijela na stazi koja spaja Ulicu Tina Ujevića kod broja 26 
sa parkiralištem u Ulici Dobriše Cesarića 

19 Nasipavanje pijeska na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića 

20 

Na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića dodavanje novih dječjih 
inovativnih sprava 

21 

Na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića izrada invalidske rampe za 
prijelaz s nogostupa na kolnik  

22 

Na dječjem igralištu u Ulici Dobriše Cesarića sanacija okolnog područja 
dječjeg igrališta zidići, rubnjaci, staze, putevi,  prijelazi za kolica 

23 

U Ulici Dobriše Cesarića izgradnja puta između košarkaškog igrališta i 
dječjeg igrališta  

24 
U Ulici Dobriše Cesarića postavljanje ležećih policajaca ispred dječjeg 
igrališta i igrališta 

25 

U Ulici Dobriše Cesarića urađene zelene  površine oko dječjeg igrališta i 
igrališta, uklanjanje metalnih šipki te hrđave metalne armature koja viri iz 
livade 

26 
U Ulici Dobriše Cesarića dodavanje fitness sprava za vježbanjem na 
otvorenom 

27 U Ulici Dobriše Cesarića uređenje košarkaškog igrališta tartanom 



3 
 

28 
U Ulici Dobriše Cesarića dodavanje rasvjete na košarkaškom  igralištu i na 
dječjem igralištu 

29 Asfaltiranje ošljunčane površine ispred Tina Ujevića 2 

30 
Okrenuti smijer gledanja klupica prema jugu ispred stambenog niza  ispred 
Srdoči 62 do 66 

31 Postavljanje špine bilo gdje na području školskog igrališta 

32 
Postavljanje oglasne ploče kod Andrije Mohorovičića 29 na početku 
stepenica prema Ulici Dinka Šimunovića 

33 Postavljanje oglasne ploče na autobusnoj stanici Bačići preko puta Bačići 36 

34 Asfaltiranje makadamske ceste te pješačkog puta kod Srdoči 45 

35 
Participacija u troškovima asfaltiranje bijele ceste Tonžino od broja 15 do 
broja 39  u iznosu do 300.000,00 

36 
Izrada prometnog elaborata prereguliranja jednosmjernog pravca kretanja 
vozila iz smjera jug prema sjeveru, tj od Kurirski put 1 do Kurirski put 9  

37 Hortikulturno uređenje cvjetnjaka kod PBZ banke, Miroslava Krleže 9 

38 Izvedba navodnjavanja cvjetnjaka kod PBZ banke, Miroslava Krleže 9 

39 
Hortikulturno uređenje sa postavom kamene statue spomenika veličine 1 x 1 
x 1 m na parceli istočno od Mate Lovraka 17  

40 

Hortikulturno uređenje rotora kod OŠ Srdoči (sjeverno od Gustava Krkleca 2) 
sa postavom velike kamene vaze sa lavandom i ružmarinom ( slično vazama 
kod Hotela Kontinental kod spomenika Janku Polić Kamovu) 

41 
Postava horizontalne svjetlosne signalizacije tzv. led lampe na pješačkom 
prijelazu Gustava Krkleca 2 

42 
Postava horizontalne svjetlosne signalizacije tzv. led lampe na pješačkom 
prijelazu kod Markovići 1 

43 
Postava horizontalne svjetlosne signalizacije tzv. led lampe na pješačkom 
prijelazu kod ležećih policajaca kod Mate Lovraka 15 

44 
Postava horizontalne svjetlosne signalizacije tzv. led lampe na pješačkom 
prijelazu kod autobusna stanice, kod Miroslava Krleže 15 

45 
Postava horizontalne svjetlosne signalizacije tzv. led lampe na pješačkom 
prijelazu kod Miroslava Krleže 9 

46 
Postava horizontalne svjetlosne signalizacije tzv. led lampe na pješačkom 
prijelazu kod Miroslava Krleže 15 

47 
Izmještaj stupa za zastavu iz dvorišta Rijekaprometa (Miroslava Krleže 4)  na 
lokaciju Miroslava Krleže 15  gdje su stupovi koji ne rade 

48 
Hortikulturno preuređenje kod Miroslava Krleže 15: izvaditi 2 čempresa kod 
stupa i zasaditi ružmarin i lavandu 

49 

Postaviti potpornu ogradu za penjačicu ispred fasade Tina Ujevića 15 kojim 
bi se prekrio grafit na fasadi (penjačicu bi osigurao MO a brinuli bi se o njoj 
stanari) 

50 
Postava informativne ploče sa tekstom i fotografijama o povijesnom lokalitetu 
Vodosprema Kal (kod Kurirski put 8) 

51 
Postava informativne ploče sa tekstom i fotografijama o  
povijesnom lokalitetu Stara komunjska šterna, sjeverno od Srdoči 33 

52 

Markiranje sa smijerokazima dijela šatnice riječke obilaznice od autobusnog 
okretišta u Ulici Mate Lovraka na stare Srdoče (Ulica Srdoči)  pa na 
Markoviće, Dirake i  Bezjake 
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53 

Uređenje nekadašnjeg i zapuštenog dječjeg parka sjeverno od nogometnog 
igrališta kod OŠ Srdoči: 1 tobogan i 1 ljuljačka, antistres podloga, ili kako 
struka odluči 

 

 
 
 
AD 2  
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči otvara raspravu po drugoj točki dnevnog reda  

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

je vijeće da je dogovorio proslavu Dana MO na tragu prošlogodišnjih zbivanja te dogovorio 

bend, šator i šank. Vijećnik Robert Urek kaže da se ne smiju zanemariti i ostale aktivnosti 

ovoga kraja, vijećnik Branko Srdoč kaže da je Križevica i blagdan župe Sv. Križa ali i mladog 

vina, obojica se slažu da treba u tom smjeru razmišljati. Zamjenica predsjednika Filipa 

Capan kaže da je kontaktirala predstavnike obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te da 

će i zelena tržnica biti organizirana za Križevicu. 

Zaključak: 

 organizacija Dana MO Srdoči – Križevice 2019. je u tijeku, manifestacija se ima 
održati u rujnu 

 
 
AD 3  
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči upoznaje vijeće sa pristiglim elektronskim 
dopisom Melite Rukober koja pita kakvi su planovi za izgradnju parka za pse. Predsjednik 
kaže da sve što se zna je veliki park unutar kojeg će biti i park za pse koji će se u 
budućnosti, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima Grada Rijeke raditi na granici MO 
Grbci i Srdoči. Unutar kompleksa parkovnih površina predviđen je i fitness park na 
otvorenom, sklop šetnica, edukativnih botaničkih ploha, vidikovca, klupa, igrališta za manju i 
veću djecu, 
Zaključak: 

 stranci će se poslati nacrt velikom parkovnog kompleksa koji će sukladno 
financijskim sredstvima realizirati na razmeđi MO Srdoči i MO Grbci 

 
 
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči upoznaje vijeće sa pristiglim dopisom kojim se 
traži uklanjanje napuštene trgovine Tin iz Ulice Tina Ujevića ispod koje se sakupljaju štakori.  
Zaključak: 

 uputiti će se dopis komunalnom redarstvu, koje je predmet predalo 
građevinskoj inspekciji, da izvijesti vijeće u kojoj je fazi obrada ovog predmeta 

 
 
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči upoznaje vijeće sa obavijesti referenta 
Rijekaprometa kojim se vijeće obavještava da je ponovo od vandala otuđen postavljen stupić 
na odvojak Ulice Kurirski put koji je imao funkciju da spriječi parkiranje kamiona na 
navedenom putu te tako blokiranje prilaza privatnim parcelama ali i lokaciji upojnog bunara 
Grada. Nadležni referent kaže da su uzaludno potrošena sredstva Grada iz redovnog 
održavanja te da je pitanje tko će platiti još jedan dodatni stupić. Predsjednik kaže da slučaj 
treba prijaviti policiji jer se radi o uzurpiranju gradskog pute te otuđenju gradske imovine 
(stupići).  
Zaključak: 

 uputiti će se policiji prijava kojom se traži da se omogući prohodnost prilaznog 
puta u Ulici Kurirski put te ispita otuđenje gradske imovine (stupića) 
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Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči upoznaje vijeće da je ponovo otuđen stupić na 
pješačkom prijelazu u Ulici Gustava Krkleca kod OŠ Srdoči koji je bio postavljen poradi 
sprečavanja nepropisnog parkiranja automobila na pješačkom prijelazu čime se smanjuje 
vidljivost djece na pješačkom, napose djece nižih razreda. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim stručnim službama kojim se traži prijedlog 
daljnjih prijedloga osiguranja vidljivosti pješačkog prijelaza kod Gustava 
Krkleca 6 

 
 
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči upoznaje vijeće sa dopisom kojim se traži 
asfaltiranje šljunčane čestice ispred stambene zgrade Tina Ujevića 2 a koja je u vlasništvu 
Grada Rijeke. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis ovlaštenom predstavniku stanara kojim se isti obavještavaju 
da će se zahtjev uvrstiti u prijedloge komunalnih prioriteta za 2020. godinu te će 
se ukoliko to financijska sredstva budu dozvoljavala navedena parcela 
asfaltirati 

 
 
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči upoznaje vijeće sa dopisom nadležnih službi 
kojim se za traženo proširenje javne rasvjete procjenjuje trošak od 49.000,00 kn u Ulici Ante 
Modrušana kod broja 30. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se opetovno traži postavljanje 
javne rasvjete u Ulici Ante Modrušana kod brojeva 30 i 30B jer se radi o 
neposrednoj blizini škole te neosvijetljenoj ulici   

 
 
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči upoznaje vijeće da je potrebno zatražiti pomoć 
Gradonačelnika i resornih odjela u cilju pokretanja postupka kojim bi se omogućilo ulaganje 
Grada Rijeke u parcelu koja ruševnim stepenicama spaja ulice Andrije Mohorovičića i Dinka 
Šimunovića. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis Gradonačelniku, prečelnici Miličević te pročelniku Škunci 
 
 
Predsjednik vijeća upoznaje vijeće sa dopisom Komisije za postavu predmeta kojim se 
kontejneri za smeće prebacuju preko puta Srdoči 43/3. Vijeće se ne slaže sa tom lokacijom, 
na lokaciji će se u cilju  povećanja pješačke dostupnosti roditelja sa djecom na putu prema 
vrtiću postaviti stupići kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje automobila na nogostupu.  
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama Komisije za postavu predmeta i 
privremenih objekata 

 zatražiti će se ponovno postavljanje stupića dopisom prema pročelnici MIličević 
sa navodima svjedočenja opasnih situacija zbog parkiranih automobila 

 
 
Aleksandar Reiman zatražio je dopisom postavljanje pješačkog prijelaza u Ulici Dobriše 
Cesarića kod broja 14 i/ili kod dječjeg igrališta 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama 
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Predsjednik vijeća upoznaje vijeće sa upitom nadležne osobe vezane uz otuđenje stupića na 
početku šetnice Diraki – Bezjaki koji je bio postavljen na rub šume. Predsjednik otvara 
raspravu, nakon rasprave donosi se 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnoj osobi kojim se izražava odluka vijeća da će se 
redovito pregledavati lokacije korištene ranije za divlje deponije te po 
eventualnoj opetovnoj pojavi istih zatražiti čišćenje te postavljanje stupića 

 
 
Predsjednik vijeća upoznaje vijeće sa dopisom Vinka Mamića kojim se traži da se reagira po 
pritužbi kojom se tvrdi da susjedi na javni put u vlasništvu Grada Rijeke redovito izbacuju 
pseći izmet.  
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama komunalnog redarstva kojim se traži 
službeno postupanje po predmetu te novčano kažnjavanje počinitelja 

 
 
Predsjednik vijeća upoznaje vijeće sa dopisom Damira Mehanovića kojim se predlaže 
iscrtavanje parkirnih linija duž istočne strane odvojka Ulice Miroslava Krleže kod broja 3A.  
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama 
 
 
Predsjednik vijeća upoznaje vijeće sa dopisom Damira Mehanovića kojim se predlaže da se 
baje koje se nalaze uz terasu ugostiteljskog objekta Khala u Ulici Miroslava Krleže 3A 
pomaknu 15 m sjevernije. Predsjednik otvara raspravu. Vijeće donosi odluku: 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se traži izgradnja zida ili 
dekorativne mreže kojom bi se spriječilo daljnje dolijetanje smeća iz kontejnera 
na terasu UO Khala sa naznakom da se te i baje kod PBZ-a redovito peru jer 
često zaudaraju 

 
 
Predsjednik vijeća upoznaje vijeće sa dopisom nadležne službe Odjela za urbanizam kojim 
se negativno odgovara na zamolbu vijeća da se podestima sa lancima osiguraju kontejneri 
za smeće u Ulici Ante Modrušana koji za bure lete puni i teški ulicom te ugoržavaju sigurnost 
djece na putu u školu po ovoj ulici koja u jednom dijelu nema nogostupa. 
Zaključak: 

 uputiti će se opetovni dopis Odjelu za urbanizam kojim se hitno traži postava 
podesta za kontejnere u Ulici Ante Modrušana 

 
 
 
Predsjednik vijeća upoznaje vijeće sa dopisom kojim se traži da se vijeće založi da se 
pješački put koji ide od Srdoči 45 u stare Srdoče počisti od zelenila, asfaltira ali i očisti od 
otpada i druge imovine susjeda koji se proširio na ovu površinu.  
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama komunalnog redarstva  kojim će se 
tražiti službeno postupanje 

 
 
Predsjednik upoznaje vijeće sa zamolbom Mira Grgurovića koji moli da se očisti od zelenila 
prometni znak kod Srdoči 63 jer se ne vidi od zelenila te da se zelenilo zasađeno u prizemlju 
iste zgrade skrati jer zaklanja pogled stanarima sa gornjih katova. 
Zaključak: 
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 uputiti će se dopis nadležnim službama 
 
 
Predsjednik upoznaje vijeće sa korespodencijom sa nadležnim službama Grada Rijeke kojim 
se iste obvezuju obratiti pažnju nakon prijave na zatrpane rešetke špina za vodu, te postavu 
tabli o zabrani ulaska pasa na dječja igrališta. Predsjednik upoznaje vijeće sa 
korespodencijom sa nadležnim službama Grada Rijeke kojim se po prijavi stanovnika 
predaje na postupanje iscrtan kukasti križ na asfaltu zatvorene ceste D233. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik upoznaje vijeće sa korespodencijom sa nadležnim službama navezano na 
prometno ogledalo koje je uklonjeno zbog građevinskih radova koji su u tijeku na prostoru 
bivšeg Brodomaterijala a koje je neophodno za prometnu vidljivost automobila pri izlazi iz 
Ulice Jurja Dobrile na cestu Martinkovac. Odgovorom se kaže da će se po završetku radova 
ogledalo vratiti. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Zamjenica predsjednika upoznaje vijeće sa zamolbom stanovnika da se izmjeste kontejneri 
koji su smješteni neposredno uz igralište Dobriše Cesarića i/ili da se oko njih izradi zid koji bi 
se ukrasio dekorativnim crtežima. Predlaže da se traži izmještaj jer nije primjereno da smrde 
cijelo ljeto pored igrališta za djecu. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama Grada Rijeke kojim se traži izmještaj 
navedenih kontejnera 

 
 
AD 4 
Predsjednik izvještava vijeće da je potrebno iz redovnog održavanja postaviti drvene klupice 
na kamenim stepenicama od Plodina do pošte u Ulici Mate Lovraka.  
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama 
 
 
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči Marino Srdoč Prpić upoznaje vijeće sa upitom 
Mira Grgurovića vezano uz prijedlog proširenja parkinga, okretanja smjera gledanja klupica 
ispred Srdoči 63 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama opetovno, stranci će se dati na uvid  
odgovor nadležne osobe (Vulelija) vezano uz proširenje parkinga, te nadležne 
osobe vezane za smjer gledanja klupica (Ćobić), oba dopisa odbijaju prijedlog. 

 
 
Predsjednik predlaže da se nadležne službe Grada pitaju imaju li u planu daljnje uređenje 
kružnog toka Martinkovac jer su ga građani to pitali, te da se na zamolbu građana pokosi 
trava u parku kod Tonžino 27 te u istom parku prebojaju drvne klupice te učvrsti betonski stol 
i klupe, da se počisti kupina na gradskoj parceli kod Bartola Kašića 2 na koju je upozorio 
Šalov, da se premjeste kontejneri za smeće iz neposredne blizine dječjeg vrtića u Ulici 
Dobriše Cesarića. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama 
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Predsjednik izvještava vijeće da ga je kontaktirao nogometni trener koji u ime osnovne škole  
organizira proslavu završetka školske godine na igralištu OŠ Srdoči sa zamolbom da se za 
potrebe te manifestacije uključe reflektori na igralištu. 
Zaključak: 

 kontaktirati će se nadležna osoba Grada Rijeke zadužena za rasvjetu 
 
 
Zamjenica predsjednika Vijeća MO Srdoči Filipa Capan ukazuje na česte prometne probleme 
na uskom dijelu ceste Kurirski put od 1 do 9. Predlaže da se zatraži mišljenje stručnih službi 
o opravdanosti jednosmjernog prometovanja ovom dionicom što stanovnici često predlažu. 
Predsjednik predlaže da se navedeni prijedlog uvrsti u listu prijedloga prioriteta. Vijeće 
jednoglasno podržava prijedlog. 
Zaključak: 

 navedeni prijedlog uvrstiti će se u listu prijedloga komunalnih prioriteta za 
2020. godinu  

 
 
Zamjenica predsjednika Filipa Capan predlaže da se uputi Odjelu za urbanizam dopis kojim 
se pita da li je što mijenjano u prostornim planovima na području zone bivšeg 
Elektormaterijala sa naglaskom na izgradnju rotora. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama 
 
 
Predsjednik vijeća predlaže da se kroz komunalne prioritete postave led lampe na više 
lokacija u naselju. Vijeće se jednoglasno slaže da se prijedlog sa lokacijama uvrsti u listu 
prijedloga komunalnih prioriteta za 2020. godinu.  
Zaključak: 

 navedeni prijedlog uvrstiti će se u listu prijedloga prioriteta 
 
 
Zamjenica predsjednika upozorava da se već par godina čeka izrada dokumentacije za 
fitness park Tonžino te da iz Grada nema povratne informacije o istom. Predlaže da se traži 
uvid u troškovnik, vijeće podržava prijedlog.  
Zaključak: 

 zatražiti će se uvid u troškovnik izrade projekte dokumentacije fitness parka 
Tonžino – Kurirski put 

 
 
 
Sjednica je službeno završila u 21:47 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  8 (osam) stranica. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 

                      Predsjednik VMO Srdoči 
              Marino Srdoč Prpić 

 


