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

KLASA: 026-02/21-01/22 
URBROJ: 2170-01-09-10-21-2 
 
Rijeka,  14. 28. siječnja 2021. godine 

 

 
ZAPISNIK 

S 20. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

sjednica Vijeća MO Srdoči održana je 28. siječnja 2021. 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 

 
Dnevni red: 

1) Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO Srdoči za 2020. godinu 
2) Prispjeli dopisi 
3) Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća MO Srdoči otvara raspravu o Izvješću o radu Vijeća MO Srdoči za 2020. 
godinu. 
Zaključak: 

 vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu Vijeća MO Srdoči za 2020. godinu. 
 
 
 

 
AD 2 
Predsjednik Vijeća MO Srdoči upoznaje vijeće sa dopisom Financiranje programskih aktivnosti 
VMO za 2021. godinu te dopis kojim se vijeća upoznaju sa informacijom da javna objava 
proračunskih isplata kreće od 1. siječnja 2021. godine  
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
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Predsjednik Vijeća MO Srdoči upoznaje vijeće sa dopisom s kojim nadležne službe VIK-a 
odgovaraju na upit kada će krenuti izgradnja vodno-kanalizacijske mreže koja je bila najavljena za 
lipanj prošle godine. Odgovorom se kaže da je ovaj projekt koji će se radi na više općina vrijedan 
1,76 milijardi kuna trenutno još uvijek u tijeku postupak javne nabave za odabir izvođača radova 
zato jer je upućena osma žalba na dokumentaciju o nabavi. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik daje na usvajanje pristigao projekt za izgradnju fitness parka na Tonžinu kojim je 
obuhvaćen realno moguć dio gradske površine  sa izuzećem dijela koji je zaposjeo susjed a koji bi 
se u drugoj fazi potencijalno uredio u sklopu proširenja. 
Zaključak: 

 vijeće je jednoglasno prihvatilo dostavljen projektni prijedlog uređenja fitness parka 
Tonžino 

 
 
Predsjednik izvještava vijeće da je javljeno kako građevinska dozvola za bijelu cestu Tonžino 
vrijedi do 17.08.2021. godine no da se može na zahtjev investitora produljiti na naredne tri godine. 
Zamjenica predsjednika pita kada će se ići u javni natječaj za izvođače tog projekta, traži da se isto 
pita direktno pročelnicu Miličević. 
Zaključak: 

 uputiti će se upit pročelnici Miličević 
 
 
Upraviteljica zgrade na adresi Dražice 138 traži da se izda nalog za hitno čišćenje prometnice u 
blizini koja ima sitnog otpada.  
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnoj službi Grada 
 
 
Predsjednik kaže da se traži za cestu kod Dražice 138 i D233 da se uvede u program čišćenja jer 
su u funkciji šetnica te da se majke koje šeću s djecom ne mogu proći D233 koliko je izmeta od 
pada, tražiti da se postavi tabla zabranjeno za pse te da se postave košarice za sitno smeće. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnoj službi 
 
 
AD 3 
Predsjednik Vijeća MO Srdoči izvještava vijeće da je poslano prema potresom porušenim 
područjima iz zaliha MO Srdoči 20-tak novih pari rukavica, kao i 30-tak dodatnih malih slatkih 
paketića koji su za djecu napravljeni od slatkog asortimana kupljenog za reprezentaciju Vijeća 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Vijećnica Matković kaže da treba od vlasnika zgrade u kojoj se nalaze prostorije mjesnog odbora, 
KD Rijekapromet, podsjetiti na to da je dogovoreno da će se u dvorište zgrade postaviti reflektori 
koji bi obasjavali ulaz u zgradu jer kaže netko se može ozlijediti u mraku bez ikakve rasvjete. 
Zaključak: 

 ponovo će se uputiti dopis kojim se podsjeća na dogovoreno osvjetljenje zgrade u M. 
Krleže 4 

 
 
Vijećnik Urek kaže da se traži od vlasnika kamionskog terminala, KD Rijekapromet, da brine o 
čistoći navedene površine jer se ona koristi kao javna te da bi trebalo postaviti na taj prostor bar 5 
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malih kaniti za sitan otpad i/ili da se od vlasnika površine zaduži netko tko će redovito čistiti taj 
prostor. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnoj službi Rijekaprometa  
 
 
Zamjenica predsjednika kaže da je potrebno ponovo pitati da se poprave „plave“ stepenice ispod 
okretišta autobusa te površine za hodanje prekrivene mramorom pored. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnoj službi Rijekaprometa sa kojom je svojevremeno 
dogovaran popravak stepenica i površine za hodanje površine 

 
Vijećnica Matković kaže da joj se obratio otac osobe sa 100% invaliditetom koja je dobila stan u Ul 
Srdoči, no na ulazu u zgradu je potrebno izgraditi rampu za prolaz invalidskih kolica. Kaže da se 
piše Odjelu za zdravstvo i Odjelu za gospodarenje imovinom da se iznađe način da se izgradi 
rampa i/ili dobiju dozvole za njeno postavljanje. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnoj službi 
 
 
Zamjenica predsjednika kaže da se treba ponovo pisati Odjelu za zdravstvo da se nađe način da 
se napravi rampa za ulaz osoba sa invaliditetom u Dom zdravlja na Srdočima jer je na ulazu 20-tak 
stepenica. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnoj službi 
 

 
Predsjednik kaže da se podsjeti KD Rijekapromet da je dogovoreno i pćaeno postavljanje ležećih 
policajaca (usporivača prometa) kod Plodina prema Baćićima u Ul Mate Lovraka ispod igrališta i u 
A.B.Šimića na dijelu ravne ceste prema Baćićima. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnoj službi 
 
 
 
 
Sjednica je službeno završila u 19:46 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  tri (3) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

                     Martina Bogdanić 

                      Predsjednik VMO Srdoči 
                           Marino Srdoč Prpić 

 

 


