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

KLASA: 026-02/19-01/22 
URBROJ: 2170-01-09-10-19-2 
 
Rijeka,  14. 4. ožujka 2019. godine 

 

 
ZAPISNIK 

S 1. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

sjednica Vijeća MO Srdoči održana je u četvrtak, 31. siječnja 2019. godine, s početkom u 
18:00 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. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Srdoči 

2. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Srdoči 

3. Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju 

Mjesnog odbora Srdoči 

4. Usvajanje Financijskog plana Vijeća Mjesnog odbora Srdoči za 2019. godinu  i 

projekcije za 2020. i 2021. godinu 

5. Usvajanje Programa rada Vijeća Mjesnog odbora Srdoči 

6. Pristigli dopisi pročelnika Odjela za gradsku  samoupravu i upravu; Financiranje 

programskih aktivnosti VMO i Programske aktivnosti VMO-a za 2019. godinu 

7. Pristigli dopisi nadležnih službi i građana 

8. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
Zapisnik sa konstituirajuće sjednice usvojen je jednoglasno. 
 
 
AD 1 
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Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči Marino Srdoč Prpić otvara raspravu po temi 
Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Srdoči. Vijećnici su dobili kao dio radnog materijala 
prijedlog dokumenta. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Srdoči jednoglasno je usvojilo Pravila Mjesnog odbora Srdoči 

 
AD 2  
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči Marino Srdoč Prpić otvara raspravu po temi 
Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Srdoči. Vijećnici su dobili kao dio radnog 
materijala prijedlog dokumenta. Predsjednik predlaže i vijeće podržava prijedlog da se 
sjednice Vijeća MO Srdoči tonski ne snimaju. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Srdoči jednoglasno je usvojilo Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora 
Srdoči 
 
 

AD 3  
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči Marino Srdoč Prpić otvara raspravu po temi 
Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju Mjesnog 
odbora Srdoči. Vijećnici su dobili kao dio radnog materijala prijedlog dokumenta. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Srdoči jednoglasno je usvojilo Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i 
pravnih osoba za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Srdoči 

 
 
AD 4 
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči Marino Srdoč Prpić otvara raspravu po temi 
Usvajanje Financijskog plana Vijeća Mjesnog odbora Srdoči za 2019. godinu  i projekcije za 
2020. i 2021. godinu. Predsjednik upoznaje vijeće sa rebalansom Financijskog plana za 
2018. godinu koji vijećnici usvajaju. Vijećnici su dobili kao dio radnog materijala prijedlog 
dokumenta. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Srdoči jednoglasno je usvojilo Financijski plan Vijeća Mjesnog 
odbora Srdoči za 2019. godinu  i projekcije za 2020. i 2021. godinu 

 
 
AD 5 
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči Marino Srdoč Prpić otvara raspravu po temi  
Usvajanje Programa rada Vijeća Mjesnog odbora Srdoči. Vijećnici su dobili kao dio radnog 
materijala prijedlog dokumenta. 
Zaključak: 

 Vijeće MO Srdoči jednoglasno je usvojilo Programe rada Vijeća Mjesnog 
odbora Srdoči 

 
 
AD 6 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu pročelnika Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu Mladena Vukelića Financiranje programskih aktivnosti VMO-a i 
Programske aktivnosti VMO-a za 2019.godinu 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
AD 7 
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Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenim dopisima Izvješće o realizaciji komunalnih 
prioriteta za 2017. godinu na području MO Srdoči, raspored kontejnera za krupni otpad za 
2019. godinu, Rješenja za prekope u ulicama Dražice – Zamet, Dražice 121, Miroslava 
Krleže, Antuna Branka Šimića, Murini te ostale nerazvrstane ceste za potrebe sanacije 
asfalta kao i označavanje parkirnih mjesta za osobe sa smanjenom pokretljivošću. 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom odgovoru KD Čistoća kojim se kaže da će se 
postaviti nedostajuće kante za staklo i papir na raskrižje Ulice Srdoči na pristupnoj cesti 
prema Dječjem vrtiću Srdoči. Predsjednik izvješćuje vijeće o usvojenom proračunu Grada 
Rijeke za 2019. godinu te usvojenim Planom raspodjele sredstva za komunalne prioritete za 
2019. godinu za područje MO Srdoči. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Dječjeg vrtića Srdoči kojim se traži da se 
postave smjerokazi na prometnici u cilju ukazivanja na lokaciju vrtića. Na istu temu 
zaprimljen je dopis nadležne osobe Rijekaprometa Danijela Frke koji se Vijeće obavještava 
da je označavanje pristupnih cesta putokazima do određenog odredišta definirano važećim 
Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, te Pravilnikom o 
turističkoj i ostaloj signalizaciji. Te se navodi da se pravilu znakovi vođenja kakvi se traže, ne 
postavljaju na gradskim cestama, jer bi došlo do pretrpavanja signalizacijom koju vozači 
onda ne mogu registrirati u cjelosti i na vrijeme. Ukoliko bi vijeće ipak inzistiralo za navedeno 
bi se trebao naručiti projekt nakon kojeg bi se moglo pristupiti i realizaciji a obije faze bi se 
trebale platiti iz komunalnih prioriteta. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, uputiti će se dopis Gradu Rijeci, Odjelu za 
odgoj i školstvo kojim će se tražiti da se isti založi za to da se navedeno 
realizira iz sredstava Grada Rijeke za redovno održavanje 

 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Gordane Stojić kojim se traži da se 
makne radni stroj u kvaru koji je parkiran na parkingu.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, uputiti će se dopis komunalnom redaru 
da se zatraži da se navedeni stroj ukloni, kao i masna mrlja koja se širi ispod 
njega 

 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu nadležne osobe Energa Vatroslavu 
Jukiću kojim se vijeće upoznaje sa fazama izvođenja radova u ulici Gustava Krkleca. Nakon 
rasprave donešen je 
Zaključak: 

 zatražiti će se od investitora gradilišta KD Energo dovođenje gradilišta u 
prvobitno stanje 

 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu nadležne osobe Vodovoda i kanalizacije 
Alide Domijan kojim se objašnjava kontekst mogućeg rješenja problema Dušanke Kljun iz 
Ulice Tina Ujevića na čijoj pristupnoj cesti šahta izbacuje fekalije za vrijeme oborina.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, uputiti će se upit Dušanki Kljun da se 
provjeri da li se stanje riješilo 
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Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Direkcije  zajedničkih komunalnih 
djelatnosti kojim se tražila postava električnih brava na dječja igrališta da bi se spriječilo 
noćno okupljanje osoba koje remete noćni red i mir građana. Dopisom se iskazuje 
nemogućnost da se postave takve brave te se kaže da se u slučaju remećenja javnog reda i 
mira treba pozvati komunalno redarstvo i policija. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Mira Grgurića koji predlaže formiranje 
novih parkirnih mjesta na parceli pored pošte u Ulici Srdoči. Predsjednik vijeća kaže da su 
linije na parkingu u toj ulici potpuno nestale te da ih se treba osvježiti. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis ravnateljici Edi Rumori kojim se traži terenski sastanak 
navezan za parkirna mjesta na Srdočima 

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se traži da se iz redovnog 
održavanja osvježe oznake za parkirna mjesta u Ulici Srdoči na parkingu kod 
pošte, Srdoči 57 do 68  

 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu tvrtke Plodine kojim se ista očituje da ne 
stvara buku noću paljenjem alarm jer po evidenciji protupožarni alarm u noćnim satima za 
period 01.09. do 15.10.2018. godine nije aktivirao usprkos navodima stanovnika koji se je 
žalio.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Suzi Kranjčević kojim se traži orezivanje 
stabala, hortikulturna briga o stablima  i pravovremena reakcija nadležnih službi kada se 
neko stablo polomi (npr. uslijed nevremena i sl.).  
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se traži da se dostavi dinamika 

hortikulturnog interveniranja na području MO Srdoči 

 
 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Odjela za komunalnu djelatnost kojim se 
kaže da nadležnost nad uklanjanjem trgovine Tin iz Ulice Tina Ujevića nije pod njihovom 
nadležnosti nego pod nadležnosti građevinske inspekcije. Predmet jest već po postupku 
komunalnog redara predan građevinskoj inspekciji. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom anonimnom dopisu kojim se traži nelegalno 
postavljen znak zabrane parkiranja osim za stanare zgrade u Ulici Tina Ujevića kod broja 23 
a koji se nalazi na javnom parkingu. Predsjednik kaže da je preko puta HEP-a na početku 
Ulice Tina Ujevića ostao nakon završenih radova znak obilaznog puta.  
Zaključak: 

 uputiti će se dopis komunalnom redaru da naloži uklanjanje oba znaka 
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Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Josipa Bolfa kojim se traže uzdignute 
plohe u Ulici Dobriše Cesarića zbog prometovanja ulicom neprilagođenom brzinom. 
Predsjednik kaže da treba ponoviti zahtjev za postavom invalidskih rampi u Ulici Dobriše 
Cesarića. 
Zaključak: 

 uputiti će se zahtjev nadležnim službama za postavom uzdignutih ploha U Ulici 
Dobriše Cesarića 

 uputiti će se zahtjev nadležnim službama za postavom invalidskih rampi u istoj 
ulici 

 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Sanje Diraka kojim se traži sjedinjavanje 
eko otoka sa postojećom lokacijom na kojoj se nalaze baje za smeće u Ulici Bartola Kašića. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, navedeno će biti tema predstojećeg 
terenskog sastanka sa nadležnim službama 

 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Paje Jozića kojim se traži da se ispravi 
nagib asfalta ispred Bartola Kašića 14 jer se za kišna vremena skuplja oborinska voda. 
Zaključak: 

 uputiti će se zahtjev nadležnim službama kojim se traži intervencija po dopisu  
 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće da je po zaprimljenoj zamolbi Zvjezdane Roščić osvježene linije  
mjesta za invalide ispred zgrade Gustava Krkleca 15.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik je upoznao vijeće sa dopisima koji su zaprimljeni u vrijeme kada je vijeće bilo 
raspušteno a navezano na prigovore stanovnika na gužvu na gradilištu rotora Martinkovac, 
prašini koja se diže i dr. U međuvremenu rotor je završen. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Sportskog centra Srdoči  kojim se isti 
žali jer se u članku Novog lista o predstavljanju riječkih kvartova nije spomenut njihov centar. 
Zaključak: 

 vijeće nije kontaktirano prije pisanja navedenog članka 
 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Direkcije zajedničke komunalne 
djelatnosti kojim se vijeće obavještava da je usaglašen projektni zadatak sa svim relevantnim 
strukama te će se pokrenuti postupak nabave usluga izrade glavnog projekta fitness parka 
na Tonžinu. Istim dopisom vijeće se izvješćuje da je Odjel za urbanizam u postupku izrade 
zadatka za izradu projektne dokumentacije za uređenje školskog trga sa internom 
prometnicom. Predsjednik predlaže da se po oba pitanja pošalje upit kojim se traže 
konkretniji podaci te završna dinamika realizacije projekta. Zamjenica predsjednika Filipa 
Capan daje izlaganje kronologije predmeta fitness parka. 
Zaključak: 
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 Vijeće je navedeno primilo na znanje, uputiti će se dopis nadležnim službama 
kojim se traži izvješće o dinamici faza projekta fitness park i uređenje školskog 
trga 
 

 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Direkcija, plana, razvoja i gradnje koja je 
suglasna sa postavljanjem stupića sa lokotom na lokaciji prilaznog puta česticama 841/1 ko 
Srdoči iz razloga omogućavanja prilaza okolnim česticama te ista u svojoj naravi jest prilazni 
put. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, zatražiti će se postavljanje stupića sa 
lokotom na navedenu parcelu 

 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Direkcije za upravljanje objektima 
stambene namjene kojim se odgovara negativno na zamolbu vijeća da se  MO Srdoči 
osiguraju novi prostori za rad. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, opetovno će se pisati Gradonačelniku, 
pročelnici Miličević i pročelnici Šulina o potrebi da se osiguraju novi prostori 
MO Srdoči 

 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Odjela za poduzetništvo kojim se tražilo 
mišljenje vijeća glede zatraženog produljenja radnog vremena Ugostiteljskog objekta Mocca 
za dane 25. i 26.01.2019. godine. Elektronskim putem vijeće je izglasalo pozitivno mišljenje.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik predlaže da se mišljenje glede zahtjeva za produljenjem radnog vremena 
dostavljaju vijećnicima elektroničkom poštom. 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se zahtjevi za produljenjem radnog 
vremena ugostiteljskih objekata dostavljaju vijećnicima elektroničkim putem te 
se na isti način glasuje 

 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Odjela za komunalni sustav kojim se 
vijeće izvještava o poduzetom u vezi predmeta psa koji zavija i laje u Ulici Ive Vojnovića te 
tako uznemirava okolne stanare. Komunalni redar obavio je razgovor sa vlasnikom psa te će 
se ono pokušati svesti unutar razumnih okvira. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 

 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Bože Pašalića kojim isti opetovno traži 
da se aktualizira pitanje čišćenja zapuštene parcele iznad dječjeg igrališta u Ulici Dobriše 
Cesarića. Predmet je upućen na postupanje komunalnom redarstvu te je dio parcele očišćen 
od smeća, Pašalić traži ažurniju reakciju i cjelokupno čišćenje. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, predmet je u nadležnost komunalnog 
redarstva 
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Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Direkcije plana, razvoja i gradnje kojim 
se odgovara na pitanje vijeća po predmetu spoja ulica Dražička i Tina Ujevića kod 
postrojenja Hep-a. Odgovorom se kazuje kako je navedeno raskrižje u fazi izrade projektne 
dokumentacije po čijem završetku bi se izabrala najadekvatnija verzija raskrižja. Predsjednik 
izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Direkcije plana, razvoja i gradnje kojim se odgovara 
na pitanje vijeća o izlaznom pravcu novoplaniranog stambenog i POS-ovog naselja na 
donjem dijelu Martinkovca. Odgovorom se kaže da se izlaz planira na raskrižje Dražice – 
Tina Ujevića. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela 
kojim se odgovara vijeću na zahtjev da se probije cesta na Martinkovcu ispod zaobilaznice 
koja bi odvodila dio stanovništva na Zamet kao dio rasterećenja ceste D 304 te čvora 
Diračje. Odgovorom se kaže da se komunalna infrastruktura planira dugoročno sukladno 
zakonskim i financijskim uvjetima i mogućnostima te se u dopisu izlaže planirano kao i ono 
što je u određenim fazama zaključenja sporazuma po kojima će se radovi po ovom pitanju 
odvijati. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu KD Vodovod i kanalizacija kojim se 
vijeću odgovara na zahtjev za saniranjem šahte koja ne pije vodu na raskrižju Dragutina 
Tadijanovića i Tina Ujevića. Dopisom se kaže kako VIK po zakonu nije nadležan za odvodnju 
oborinskih voda. Dopisom Odjela za komunalni sustav po istoj temi kazuje se kako je 
Rijekapromet provjerio lokaciju te da je šahta zatrpana zemljom koja se slijeva sa obližnje 
privatne površine te da će komunalni sustav poduzeti sve što treba da se to sanira. Za 
navedeni dio ulice Natalija Gavran dopisom traži da se nogostup oslobodi od parkiranih 
automobila. Vijeće MO Srdoči traži da se na navedenoj lokaciji postave stupići što novim 
dopisom Rijekapromet odbija jer se lokacija ne označava kao izuzetno opasna lokacija. 
Zaključak: 

 za navedeno će se ponovo kontaktirati komunalni redar 
 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Ive Šalov kojim se traži da se betonske 
prepreke na odvojku slijepe ulice Bartola Kašića kod broja 2 zamijene nečim estetski 
prihvatljivim.  
Zaključak:  

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se traži da se na mjesto 
betonskih kompaktnih prepreka postave stupići ili ograda ili betonske vaze 
prikladne za daljnje hortikulturno uređenje 

 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Damira Gržinića kojim se od vijeća traži 
da se založi za cjelovitije asfaltiranje ceste nakon postavljanja plinovoda u Ulici Antuna 
Branka Šimića poglavito navezano na loše sanirane prekope. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, uputiti će se dopis nadležnim službama 
 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Direkcije za gospodarenje zemljištem 
kojim se odgovara na upit vijeća o početku radova na projektu spoj Tina Ujevića i Dražičke. 
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Dopisom se ne preciziraju vremenski okviri, navodi se potreba ponovog ishođenja 
građevinske dozvole. Vijećnica Matković izlaže kronologiju predmeta, dopise koji su 
vremenom pristizali po temi i nedostatak informacija o konkretnim planovima.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Direkcije zajedničkih komunalnih 
djelatnosti kao odgovoru na zamolbu vijeća da se postavi špina za vodu na igralištu OŠ 
Srdoči. Dopisom se odgovara da je stav Grada da se na svim sličnim površinama više ne 
postavljaju slavine sa pitkom vodom. Navezano na zahtjeve za popravkom pritiska vode na 
špinama na dječjim igralištima da ne prskaju, navedena Direkcija odgovara da su zahtjevi 
proslijeđeni firmi Rijekatank koja održava fontane i slavine sa pitkom vodom. Zamjenica 
predsjednika Filipa Capan daje izlaganje o kronologiji predmeta špine za vodu. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, opetovno će se pisati Gradu sa zahtjevom 
da se na navedenoj lokaciji postavi špina 

 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Sanje Pavlić kojim se žali na 
preglednost raskrižja kod Markovići 27 te traži postavljanje ležećih policajaca iza i ispred 
boćarije u ulici Markovići. Direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti kaže da je potrebno 
napraviti projekt sigurnosti tog raskrižja, da djelatnici prometnog redarstva povremeno 
obilaze navedenu lokaciju kod boćarskog kluba te da je na raskrižju vrlo intenzivnog prometa 
preglednost dobra. Komisija za postavljanje objekata i privremenih objekata kaže da je obišla 
navedeno raskrižje te da će se kontejneri izmjestiti na drugu lokaciju. Predsjednik izvješćuje 
vijeće o zaprimljenom zahtjevu Eleonore Sušanj kojim se traži hitna postava prometnog 
ogledala kod Markovići 27 kako bi stanovnici iz zapadnog odvojka ulice mogli izaći na 
raskrižje smanjene vidljivosti. Predsjednik izvještava vijeće da je zaprimljen zahtjev Nevena 
Drače kojim se traži da se označi mjesto za parkiranje na raskrižju kod Markovići 26 na 
čestici koja je u funkciji javnog puta ali u njegovom privatnom vlasništvu kako ga više 
prometni redari ne bi kažnjavali za parkiranje. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, uputiti će se zahtjev nadležnim službama 
da se realizira prometno ogledalo iz sredstava redovnog financiranja kod 
Markovići 27.  

 uputiti će se dopis nevenu Drači da traženo nije naša nadležnost će se istog 
uputiti na nadležne službe Rijekaprometa, Službe prometa 
 

 
Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu Mihajla Matijevića kojim se u ime 
stanara niza Gustava Krkleca 2 do 6 žali na noćnu buku sa igrališta OŠ Srdoči koja po njemu 
ima uzrok u reflektorima koji osvjetljavaju igralište te također previše noću osvjetljavaju 
spavaće sobe stanara.   
Zaključak: 

 građaninu Matijeviću uputiti će se dopis da će se iz 2019. godine iz sredstava 
komunalnih prioriteta realizirati ugradnja ormarića sa timer-om koji će gasiti 
navedene reflektore na način da ne pridonose noćnoj buci na školskom 
igralištu 
 
 

Predsjednik izvješćuje vijeće o zaprimljenom dopisu vlasnika zemljišta na kojem se nalaze 
derutne stepenica na Martinkovcu koje spajaju ulice Andrije Mohorovičića i Dinka 
Šimunovića a koje se koriste kao javni put da su spremni pregovarati s Gradom Rijekom oko 
otkupne cijene navedene čestice. Navezano na temu pristigao dopis Direkcije za 
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gospodarenje zemljištem kaže da je prethodno potrebno osigurati sredstva te da se isto 
treba dogovoriti sa Odjelom za komunalni sustav, dok Direkcija plana, razvoja i gradnje kaže 
da u dogledno vrijeme nemaju u planu gradnju vijadukta na navedenoj parceli kako je 
planirano pa samim time nisu niti rezervirana sredstva za isto a da je sam otkup moguć tek 
nakon parcelacije što ne spada pod njihov odjel.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, uputiti će se dopis vlasnicima kojim ih se 
pita za stav oko potencijalnog sastanka stanovnika koji koriste te stepenice da 
se vidi želja stanovnika 

 
 
AD 8 
Zamjenica predsjednika Filipa Capan moli da se hitno traži od nadležnih službi popravak 
upale šahte na raskrižju ulica Martinkovac – Tina Ujevića na početku uzbrdice.  
Zaključak: 

 Uputiti će se dopis nadležnim službama za sanacijom propale šahte na početku 
ulice Tina Ujevića 
 

 
Predsjednik izvješćuje vijeće o saznanju da kontejneri za otpad smetaju prometnoj 
preglednosti na raskrižju pristupne ceste Ulice Srdoči kod odvojka za Dječji vrtić Srdoči.  
Zaključak: 

 zatražiti će se premještaj kontejnera za otpad koji su smješteni na raskrižju 
Ulice Srdoči na pristupnoj cesti za Dječji vrtić Srdoči na način da se premjeste 
kod kanti ulice Marković kod broja 15 blizu trafostanice 

 
 
Vijećnik Urek traži da se razmisli o pitanju pododbora kojim bi se uključilo građane u 
aktivnosti mjesnog odbora. Zamjenica Capan kaže da je do sada vijeće imalo pododbor za 
ekološku djelatnost te za komunalnu djelatnost koji su vrlo dobro funkcionirali te podržava da 
se nastavi funkcioniranje pododbora. Vijećnik Urek traži da se pošalje upit o mogućnosti 
postave zatvorene oglasne ploče u centar naselja kod sata u Ulici Miroslava Krleže. 
Zaključak: 

 do sljedeće sjednice vijećnici će razmisliti o djelatnostima pododbora te će se 
poslati upit o postavljanju oglasne ploče 

 
 
Vijećnica Matković traži da se zatraži odgovor od Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju o 
predmetu izgradnje podzida na rubu parcele koju Linda Tomić daruje Gradu Rijeci. 
Zaključak: 

 zatražiti će se od nadležnih službi informacije vezane uz predmet 
 
 
Zamjenica vijeća predlaže da se zatraži sastanak sa pročelnicom Miličević da bi se članovi 
novog vijeća upoznali sa pročelnicom i istovremeno dobilo informacije po pitanju predmeta 
podzid Tomić, bijela cesta Tonžino, spoj Tina Ujevića – Dražička, izlazne ceste sa Srdoča, 
izlaz Martinkovac, dječji vrtić Martinkovac i dr. Predsjednik izvještava vijeće da je pristigao 
dopis Direkcije za gospodarenje zemljištem kojim se vijeće obavještava da je pravomoćna 
građevinska dozvola za rekonstrukciju dijela ceste Tonžino predana Odjelu za komunalni 
sustav. Zamjenica predsjednika Filipa Capan izlaže vijećnicima predmet bijela cesta 
Tonžino. 
Zaključak: 

    zatražiti će se sastanak sa pročelnicom Miličević po navedenim točkama 
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Predsjednik izvještava vijeće da je najavljen dolazak učenika OŠ Srdoči koji pohađaju 
nastavni program Građanski odgoj  koji žele posjetiti MO Srdoči i upoznati se sa osnovama 
lokalne samouprave. Vijećnica Matković kaže da je program najavljen još u prošlom mandatu 
ali zbog blagdana je odgođen na ovu godinu. Predsjednik kaže da će zajedno sa 
ravnateljicom Direkcije za mjesnu samoupravu Dragicom Fadljević dočekati učenike i 
upoznati ih sa radom mjesnog odbora. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik izvještava vijeće da je uočio te razgovarao sa ravnateljem OŠ Srdoči o ogradi 
koja se proteže oko školskog nogometnog i dječjeg igrališta koja je rđava i kao takva opasna 
za djecu. Vijećnica Matković kaže da bi se to moglo volonterski pofarbati ali treba naći novac 
za boju iz donacija, školskih resursa ili sl jer mjesni odbori nemaju tu poziciju u proračunu. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje, osmisliti će se način financiranja boje za 
ogradu 

 
 
Predsjednik izvješćuje vijeće da invalidska rampa u Ulici Dobriše Cesarića kod dječjeg 
igrališta i zgrade invalidne osobe još nije napravljena. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, uputiti će se požurnica nadležnim 
službama 

 
 
Zamjenica predsjednika izvješćuje vijeće da još uvijek nisu popravljene plave stepenice koje 
se spuštaju sa autobusnog okretišta u Ulici Mate Lovraka prema Ulici Gustava Krkleca gdje 
stariji građani imaju problema za korištenje jer još nije niti rukohvat postavljen. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, zamjenica predsjednika kontaktirati će 
nadležne službe po ovom predmetu 
 
 

Predsjednik vijeća izvješćuje vijeće da mu se građani ponovo žale na autokuće Opel i Ford 
koje na samoj prometnici D 304 Rijeka – Kastav iskrcavaju dostavnim šleperima automobile 
na način da u potpunosti blokiraju jedan prometni trak na 30-tak minuta što stvara zastoje na 
ionako preopterećenoj prometnici. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis II. policijskoj upravi i prometnoj policiji sa zahtjevom za 
službenim postupanjem po predmetu 

 
 
Sjednica je službeno završila u 21:53 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  deset (10) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

          Martina Bogdanić 

                      Predsjednik VMO Srdoči 
                           Marino Srdoč Prpić 

 


