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

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

 

 
ZAPISNIK 

S 7. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

sjednica Vijeća MO Srdoči održana je 31. srpnja 2019. godine, s početkom u 19:00 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 

 Robert Urek, član VMO Srdoči 

 Branko Srdoč, član VMO Srdoči 

 Martina Bogdanić, tajnica MO 
 
Sjednici nije bila nazočna: 

 Željka Matković, članica VMO Srdoči 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Srdoči Marino Srdoč Prpić. 
 
 
DNEVNI RED 

 
1. Obrada pristiglih dopisa 
2. Organizacija program 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 daje na znanje dopis 
nadležnih službi kojim se odbija prijedlog vijeća da se na jedan od nogostupa pristupnog 
dijela Ulice Srdoči koja vodi prema dječjem vrtiću postave betonske gljive u cilju sprečavanja 
nepropisnog parkiranja. Nadležne službe predlažu postavu stupića. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se traži procjena troška postave 

stupića na predmetnu lokaciju 
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Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči Marino Srdoč Prpić daje na znanje dopis 
nadležnih službi kojim se vijeću sugerira da se radovi za osiguranje pješačkog prijelaza kod 
Gustava Krkleca 6 financiraju iz eventualnih ostataka komunalnih prioriteta za 2019. godinu 
ili da se planiraju u okviru prioriteta za 2020. godinu jer KD Rijekapromet ne može ovaj 
zahvat realizirati iz sredstava redovnog održavanja. 
Zaključak: 

 pitanje osiguranja pješačkog prijelaza kod Gustava Krkleca 6 razmotriti će se 
na jesen  

 
 
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči Marino Srdoč Prpić daje na znanje pristigao dopis 
Mirte Smokvine iz Ulice Tonžino koja navodi problem sa kontejnerima za smeće koji padaju 
za nevremena u dvorište i oštećuju automobile. Poradi ovoga predlaže da se izvedu nužni 
radovi na obližnjoj javnoj parceli odakle ih vjetar ne bi dislocirao. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se traži hitan izlazak na teren te 
obavljanje radnji za sigurno postavljanje kontejnera 

 
 
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči daje na razmatranje zahtjev Joshuah Galler kojim 
se traži da se ispita mogućnost da se barem u ljetnim mjesecima smanji količina buke i 
smrada koji ulaze u stanove koji su u zgradama pored autobusnog stajališta u centru Srdoča. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama Autotroleja kojim će se zatražiti 
mišljenje glede navedenog problema 

 
 
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči daje na razmatranje reakciju Nade Paladin na 
buku za koju navodi da dolazi noću pogotovo vikendom iz ugostiteljskih objekata u 
Poslovnom centru Srdoči u Ulici Miroslava Krleže kod broja 3A. Zamjenica predsjednika 
Filipa Capan kaže da je gđa Paladin i prethodnih godina reagirala na isto te predlaže da se 
zamoli policiju da vikendom češće obiđe ovu lokaciju radi remećenja javnog reda i mira. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis policiji da obrati pažnju na remećenje javnog reda i mira 
noću, pogotovo vikendom, na području Poslovnog centra Srdoči  

 
 
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči upoznaje Vijeće sa odgovorom nadležnih službi 
KD Rijekapromet na upit gđe Janković koja je tražila znak zabrane parkiranja na raskrižju 
Murini – Baćići zbog učestalog parkiranja na tom raskrižju što onemogućuje prometnu 
preglednost samog raskižja. Upit je proslijeđen Rijekaprometu koji je naveo da nema potrebe 
za prometnim znakom te upit proslijedio prometnom redarstvu sa zamolbom djelovanja protiv 
prekršitelja.  
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik upoznaje vijeće sa dopisom Ive Mataije koja zahtjeva da se nešto napravi po 
pitanju signalizacije na izlazu iz Ulice Jurja Dobrile. Vijećnik Urek kaže da ga je kontaktirao 
jedan građanin sa istim upitom. Predsjednik predlaže da se uputi oštar dopis nadležnim 
službama sa zahtjevom za hitnom postavom horizontalne i vertikalne signalizacije. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama 
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Predsjednik upoznaje vijeće sa dopisom kojim se traži izmjena nagiba lampe javne rasvjete 
kod Markovići 22 jer ovako postavljena lampa osvjetljava spavaće sobe i onemogućuje 
potpuni noćni odmor. 

 uputiti će se dopis nadležnim službama 
 
 
AD 2   
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Srdoči Marino Srdoč Prpić otvara raspravu po temi 

organizacija programa Dan MO Srdoči – Križevica 2019. Komentira zahtjev Odjela za 

urbanizam da se dostavi u mjerilu nacrtani prostorni prikaz šatora, stolova, klupa i svega 

ostalog što će biti postavljeno na igralištu OŠ Srdoči kao i statički izračun postavljanja tih 

predmeta. Kaže da MO nema stručnih osoba za ovo niti mogućnost da plati vanjsku osobu 

za to jer ne postoji u okviru programa rada mogućnost postavljanja ovakve financijske 

pozicije. Predsjednik upoznaje vijeće da su stigli povratni odgovori te da je dogovorena struja 

za razglas i rasvjetu za potrebe programa Križevica, angažman grupe Opća opasnost i 

predgrupe, da su dogovorene nogometne utakmice, boćarski turnir te da je još uvijek u tijeku 

pregovor sa firmom Rijekaplus oko lokacije i načina financiranja troškova korištenja javne 

površine za potrebe zelene tržnice. Zamjenica predsjednika Filipa Capan inzistira da se nađe 

način da predstavnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji će biti sudionici zelene 

tržnice ne snose trošak najma javne površine. Kaže da će kao i svake godine Udruga 

Mavrica organizirati manifestaciju „Križevica po domaću“ te predlaže da se kao i  svake 

godine izdvoji 300 do 500 kn za kupovinu repe i fažola za ovu manifestaciju. Vijeće se slaže. 

Predsjednik predlaže da se provjeri sa Udrugom Mavrica postavljanje dogovaranog postava 

izložbe starih alata. Kaže da je izdvojio sredstava da svi sudionici nogometnog, košarkaškog 

i boćarskog turnira dobiju medalje i pehare. Predstavnici Udruge umirovljenika i starijih osoba 

Srdoči koji igraju boćarski turnir dobiti će kao i svake godine topli obrok. Kaže da je u 

pregovorima sa nogometnim trenerima Rinaldom Milivojevićem da se na podjelu medalja i 

pehara na dječjem nogometnom turniru dovede neki od igrača NK Rijeka. Filipa Capan 

predlaže da se zamoli Davorina Ivančića da u kružnoj šetnjici ili u dvorani održi predavanje iz 

povijesti Srdoča, o običajima, kulturi i svakodnevnici života na Srdočima nekad. Predlaže da 

se i ravnatelja škole zamoli da se ponovo pusti dokumentarni film o povijesti školstva i škole 

na Srdočima.    

Zaključak: 

 vijeće se slaže sa navedenim 
 
 
AD 3  
Vijećnik Branko Srdoč kaže da se prometno ogledalo na izlazu iz Ulice Jurja Dobrile još nije 
vratilo nakon uklanjanja u okviru građevinskih radova pri izgradnji trgovačkog centra Marti 
retail centra.  
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama za hitnom postavom navedenog 
ogledala 

 
 
Zamjenica predsjednika vijeća Capan i vijećnik Urek inzistiraju da se ponovo piše nadležnim 
službama i traži premještanje kontejnera za smeće na lokaciju kod Markovići 15 iz razloga jer 
na zavoju gdje su postavljeni ometaju prometnu preglednost pogotovo roditelja koji voze 
djecu iz vrtića (Dječji vrtić Srdoči). Također vijeće odbija prijedlog lokacije preko puta Srdoči 
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43/4 iz razloga jer će se na istočni nogostup postaviti stupići ili gljive te će vjerojatno zapadni 
nogostup biti učestalo pun nepropisno parkiranih automobila. 
Zaključak: 

 zatražiti će se hitno premještanje kontajnera za smeće na lokaciju kod 
trafostanice kod Markovići 15 te zatražiti da se vrati kontejner za papir koji 
nedostaje već duže vrijeme 

 
 
Zamjenica predsjednika vijeća Filipa Capan kaže da je čitala izvješće Gradskog vijeća o 
provedenim komunalnim prioritetima i da je ljuta zbog prikazanog troška za fitness park na 
Tonžinu koji nije ni u jednom dijelu izveden. Kaže da će se poradi ovoga morati tražiti 
troškovnik navedenog predmeta.  
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 

Zamjenica predsjednika vijeća Filipa Capan traži da se uputi dopis nadležnoj službi KD 
Rijekapromet da se zatvori prolaz u zaštitnoj ogradi kod Miroslava Krleže 12 koja je ostala 
otvorena nakon brisanja pješačkog prijelaza. Postojanje otvora sugerira pješacima prijelaz 
ceste na toj lokaciji te navodi da je uočila pješake kako prelaze cestu na tom zavoju i nakon 
brisanja pješačkog prijelaza što pješake dovodi u još veću opasnost. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama 
 
 
Predsjednik vijeća izlaže potrebu da se osvježe parkirne linije u UIici Srdoči kod stambenog 
niza kod kč.br. 57 do 66. Stanovnici su ga u više navrata kontaktirali po tom pitanju. 
Zaključak: 

 razmisliti će se o potencijalnoj obnovi linija na parkiralištu na jesen kada se 
povratno vrate prijedlozi komunalnih prioriteta 

 
 
Zamjenica predsjednika Vijeća MO Srdoči traži da se pita KD Rijekapromet o terminu 
početka izvođenja radova na raskrižju Mate Lovraka – Markovići.  
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama 
 
 

Zamjenica predsjednika Vijeća MO Srdoči Filipa Capan traži da ponovo zatraži hitan 
sastanak sa pročelnicom Miličević zbog predmeta bijela cesta Tonžino. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama 
 

 
Vijeće komentira natpise u medijima oko imenovanja ulica, kažu da bi mogli predložiti neka 
od imena u fond te ih predložiti kada budu izgrađene nove ulice na Srdočima. Zamjenica 
predsjednika Filipa Capan predlaže Mariju Jurić Zagorku, Vijećnik Robert Urek predlaže 
Ivanu Brlić Mažuranić. Ostali vijećnici javiti će svoje ideje. 
 Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama koje uvrštavaju prijedloge u fond imena 
ulica 
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Sjednica je službeno završila u 21:27 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  četiri (4) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 

                      Predsjednik VMO Srdoči 
                           Marino Srdoč Prpić 

 


