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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  -026-02/16-23/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  19. srpnja 2016. 

                          
 

ZAPISNIK 
S 28. SJEDNICE VMO SRDOČI 

 
sjednica Vijeća MO Srdoči održana je u ponedjeljak, 14. srpnja 2016. godine, s početkom u 
19.00 sati u prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4, u Rijeci. 
Sjednici su bili nazočni: 

- Filipa Capan, predsjednica VMO Srdoči  
- Željka Matković, zamjenica predsjednice VMO Srdoči 
- Valter Grgurić, član VMO Srdoči  
- Višnja Vujnović, članica VMO Srdoči  
- Divna Pedić, zapisničar 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Franco Pines, član VMO Srdoči  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Srdoči Filipa Capan. 
 
Usvajanje zapisnika sa 23., 24., 25., 26. i 27. sjednice Vijeća MO Srdoči. 

• zapisnici su jednoglasno usvojeni 
 
Dnevni red glasi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Organizacija Križevice 
2. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
AD 1 
Predsjednica gđa Capan izložila je prisutnima okvirne planove proslave Dana MO Srdoči – 
Križevice. Svi prisutni su se složili da se održi koncert na igralištu Osnovne škole, treba 
osigurati redare, prijaviti javni skup, osigurati pozornicu, higijenske toalete i sve što je 
potrebno za održavanje manifestacije. 
 
Zaključak: 

• Organizirat će zajednički sastanak 21. srpnja 2016. u 20 sati, na koji će se 
pozvati svi učesnici u organizaciji Križevice: Marino Prpić, predstavnici Udruge 
Mavrica, Kluba umirovljenika Srdoči, boćarskog i košarkaškog kluba. 
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AD 2 
Predsjednica gđa Capan zatražila je podatke što je realizirano od prioriteta Mjesnog odbora 
Srdoči iz 2014. i 2015. godine, te koliko je sredstava ostalo neutrošeno u tim istim godinama. 
 
Zaključak: 

• Poslat će se upit prema Rijeka prometu. 
 
 
Predsjednica gđa Capan prisutnima je izložila dopis Rijeka prometa u kojem su predložene 
lokacije uređenja pretežno kolnika od preostalih, neutrošenih sredstava prioriteta. 
 
Zaključak: 

• Na navedeni prijedlog Vijeće MO Srdoči će se očitovati nakon dobivenih 
podataka iz  2014. i 2015., te nakon održane sjednice. 

 
 
Predsjednica gđa Capan navela je da je Caffe bar Mocca zatražio produženje radnog 
vremena do 2 sata za dane 15.,16., 22 i 23. srpnja 2016. 
 
Zaključak: 

• Većinom glasova Vijeće je suglasno da se dozvoli produženje radnog vremena 
samo za dane 15. i 22. srpnja 2016. 

 
 
Predsjednica gđa Capan predložila je da se za vrijeme izgradnje rotora Martinkovac čiji 
početak je planiran u rujnu, privremeno uvede dvosmjerni režim prometovanja u dijelu ulice 
T. Ujevića od k. br. 1 do k. br. 15 (od Keramika prometa prema sjeveru) kako bi se rasteretila 
prometnica A. Modrušana prema OŠ Srdoči, prema crkvi i MO Grbci. 
 
Zaključak: 

• Prisutni su se složili s prijedlogom te će se uputiti dopis Rijeka prometu. 
 
 

 
 
 
Sjednica je službeno završila u 20:20 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar  
Divna Pedić 

Predsjednica VMO Srdoči 
Filipa Capan 

 
         
 
 

     
                                                                                         


