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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/16-23/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  29. srpnja 2016. 

 
ZAPISNIK 

S 29. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

sjednica Vijeća MO Srdoči održana je u srijedu, 27. srpnja 2016. godine, s početkom u 19.00 
sati u prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4, u Rijeci. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Željka Matković, zamjenica predsjednice VMO Srdoči 
- Valter Grgurić, član VMO Srdoči  
- Višnja Vujnović, članica VMO Srdoči  
- Divna Pedić, zapisničar 
- Goran Miličić, polaznik stručnog osposobljavanja 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Filipa Capan, predsjednica VMO Srdoči 
- Franco Pines, član VMO Srdoči  

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Srdoči Filipa Capan. 
 

Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Vijeća MO Srdoči. 

 zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Dnevni red glasi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Definitivni dogovor oko organizacije Dana MO Srdoči - Križevice 
2. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
AD 1 
Zamjenica predsjednice gđa Matković ukratko je izložila program i potraživanja svih 
sudionika u obilježavanju Križevice koje su oni iznijeli na sastanku održanom 21. srpnja, te ih 
kasnije pismeno dostavili. Nakon rasprave Vijeće je donijelo slijedeći 
 
Zaključak: 

 Na igralištu OŠ Srdoči održati će se zabavni dio programa – koncert za koji će 
se izdvojiti 5.743,00 kn. 

 Osigurat će se 2 toaletna wc-a za što će se izdvojiti 700,00 kn. 

 Naknada Zampu u iznosu 360,00 kn. 
 

 Za turnire u košarci, nogometu, boćanju i pikadu nabavit će se po 3 pehara za 
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prva 3 mjesta za svaku disciplinu. 

 Za turnir u šahu nabavit će se 6 medalja, po dvije za prva tri mjesta. 

 Udruzi Mavrica osigurat će se narezak iz donacija i u vrijednosti 500,00 kn 
namirnice za događanja na boćalištu. 

 Za turnir u nogometu osigurat će se za reprezentaciju 1.000,00 kn. 

 Održati će se Svečana sjednica Vijeća MO Srdoči. 
 

 
AD 2 
 
Zamjenica predsjednice gđa Matković rekla je da je caffe bar Mocca zatražio produžetak 
radnog vremena za dane 29. i 30. srpnja, te 4. i 5. kolovoza. 
Zaključak: 

 Vijeće je dalo negativno mišljenje za 29. i 30. srpnja i pozitivno mišljenje za 4. i 
5. kolovoza. 

 
 
Zaprimljen je prijedlog gosp. Eugena Gudca za uvođenjem jednosmjernog režima prometa u 
dijelu ulice Tonžino.  
Zaključak: 

 Prijedlog će se proslijediti nadležnim službama kako bi se utvrdila opravdanost 
prijedloga. Uz napomenu da je potrebno i okolne stanare naznačenog dijela ulice 
pitati mišljenje, ponajviše iz razloga jer su pojedini stanari tih ulica tražili da se 
postave usporivači prometa, tzv. ležeći policajci kako bi se promet usporio. Vijeće 
smatra da bi se uvođenjem jednosmjernog režima u te ulice promet još više ubrzao. 
Osim toga Vijeće MO Srdoči sustavno radi na tome da se navedene prometnice 
prošire i da se otkupi dio terena od pojedinih vlasnika 
 

 
Gđa Vujnović predložila je da se na raskršću ulica Bartola Kašića i Miroslava Krleže postavi 
ogledalo kako bi se prilikom izlaska iz ulice B. Kašića i spajanja na ulicu M. Krleže u 
skretanju desno prema Martinkovcu bolje uočavala vozila koje se kreću ulicom M. Krleže i 
dolaze s lijeve strane. 
Zaključak: 

 Prijedlog je usvojen i uputit će se nadležnim službama. 
 
 
Zamjenica predsjednice gđa Matković predložila je da se da se iz redovnog održavanja 
neposredno prije raskršća ulica Markovići, Marije Grbac i Mate Lovraka postave usporivači 
prometa tzv. ležeći policajci prije pješačkog prijelaza kako bi se poboljšala sigurnost djece 
koja tim putem idu u školu, na igralište ili u crkvu. 
Zaključak: 

 Prijedlog je prihvaćen i uputit će se Rijeka prometu. 
 
 

 
Sjednica je službeno završila u 20:45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar  
Divna Pedić 

Zamjenica predsjednice VMO Srdoči 
Željka Matković 

 


