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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/16-23/13 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  15. studeni 2016. 

 
ZAPISNIK 

S 33. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

sjednica Vijeća MO Srdoči održana je u srijedu, 19. listopada 2016. godine, s početkom u 
19:30 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  
- Martina Bogdanić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Franco Pines, član VMO Srdoči  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Srdoči Filipa Capan. 
 

 

Dnevni red glasi: 
 

DNEVNI RED 
 

1) Programi rada Vijeća MO Srdoči za 2017. godinu 
2) Tekući dopisi građana 
3) Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
 
AD 1 
Predsjednica  VMO izlaže prijedloge programa rada za narednu 2017. godinu. Nakon kraće 
rasprave zaključilo se da će se dodatno raditi na oplemenjivanju prošlogodišnjih programa 
rada, posebice u domeni modernih trendova orijentiranja prema zdravom životu i poboljšanju 
kvalitete življenja.  
Zaključak: 

 u okviru programa Dan MO Srdoči – Križevica 2017. uključiti će se ugostiteljska 
ponuda sa koncertom na otvorenom, lunaparkom, sportskim natjecanjima, 
cjelodnevnim sajamskim izlaganjem eko-proizvoda, izložbom dječjih radova 

 program Birajmo najljepšu okućnicu, prozor, balkon u 2017. godini neće se 
održati jer je primjetan zamor stanovništva spram ovoga programa , tj. u 
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zadnjih 3 godine nedostatan ili rubno nedostatan broj prijavljenih da bi se 
program mogao održati. Kada se iskaže veći interes stanovnika za ovim 
programom uvrstiti će se u program za sljedeću godinu 

 program Doček sv. Nikole planira se održati u 2017. godini u istom smjeru kao i 
prethodnih godina 

 program ekoloških akcija u 2017. godini proširiti će se na područje Martinkovca 
(ulice Jurja Dobrile, Ante Mohorovičića i Dinka Šimunovića) gdje će se pokušati 
potaknuti stanovnike na volontersko sudjelovanje u ekološkoj akciji 

 u program sporta uvrstiti će se uz tradicionalne sportske discipline šaha, karti, 
pikada, košarke i nogometa i natjecanje u rolama, biciklima te vožnje spretnosti 
na cesti D233 
 
 

AD 2 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči upoznaje Vijeće sa dopisom gđe Starčević koja traži da se 
uredi površina sjeverne strane nogostupa na dionici od crkve Sv. Križa prema stražnjoj strani 
igrališta jer je zarasla u kupine.  
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se traži uređenje raslinja koje 
izlazi na nogostup od crkve Sv. Križa prema stražnjoj strani igrališta 

 
 

Predsjednica Vijeća upoznaje članove Vijeća sa dopisom koji je stigao iz Grada Rijeke, 
komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području Grada Rijeke a koji je 
vezan za utvrđivanje lokacije za postavljane baja za komunalni otpad u Ulici Košićevac. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednica Vijeća upoznaje članove Vijeća sa dopisom koji je stigao iz Grada Rijeke, 
komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području Grada Rijeke a koji je 
vezan za utvrđivanje lokacije za postavljane baja za komunalni otpad na raskrižju ulica Mate 
Lovraka i Markovići. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se traži da se kontejner koji je 
ispred škole sa južne strane nogostupa premjesti na sjevernu stranu i priključi 
postojećoj kompoziciji jer na sadašnjoj lokaciji ometa prometnu preglednost 
pješačkog prijelaza na putu djeci prema školi 

 
 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči upoznaje Vijeće sa dopisom gosp. Grbca koja traži da se na 
prometnici Martinkovac, koja u potezu od više od 1 km nema pješački prijelaz, ocrtaju dva 
pješačka prijelaza te da se zahtjev za reguliranjem pješačkih pošalje Hrvatskim cestama. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se traži utvrđivanje činjeničnog 
stanja i ukoliko je moguće ocrtavanje pješačkog prijelaza na prometnici 
Martinkovac 

 
 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči upoznaje Vijeće sa dopisom gosp. Sarića koji traži da se u 
ulici Antuna Branka Šimića postave ležeći policajci jer se ulicom vozi neprilagođenom 
brzinom što zbog blizine dječjeg igrališta predstavlja opasnost. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se traži stručno mišljenje glede 
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postavljanja ležećih policajaca u ulici Antuna Branka Šimića 
 
 
 
AD 3 
Zamjenica predsjednice Vijeća MO Srdoči upoznaje vijeće sa problemom koji je nastao jer je 
susjed čestice koji ima kuću sjevero-zapadno od čestice k.č. 633 k.o. Srdoči zaposjeo 
česticu te ne dopušta daljnje odvijanje radova. Radovi su se izvodili kao pripremni radovi za 
uređenje vanjske fitnes dvorane namijenjene svim stanovnicima Srdoča na čestici u 
vlasništvu Grada Rijeke. Zamjenica predsjednice Matković nalaže da se pošalje odgovor 
nadležnim službama Rijekaprometa neka u slučaju ponovnog ometanja radova sa strane 
susjeda zovu policiju jer je to njihov posao.  
Zaključak: 

 poslati će se nalog nadležnim službama Rijekaprometa da u slučaju ponovnog 
ometanja izvođenja radova na čestici k.č.633, k.o.Srdoči u vlasništvu Grada 
Rijeke zovu policiju 

 
 
Zamjenica predsjednice Vijeća MO Srdoči upoznaje vijeće sa problemom koji je nastao zbog 
nekomunikacije gradskih službi te nereagiranja na poplavljeno stanje na području Ulice 
Kurirski put kod kućnog broja 12. Navodi da se nakon izvida terena sa referentom Scarpom 
(Rijekapromet) zaključilo da su izvođači VIK-a postavili asfalt u krivom nagibu.  
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama Rijekaprometa kojim se traži se urigira 
na VIK da učini korekciju asfalta u Ulici Kurirski put kod kućnog broja 12 

 
 
 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči izlaže članovima vijeća potrebu hitnog reagiranja spram 
Grada u vezi problematike bijele cste Tonžino te predlaže da se zakaže sastanak sa 
stanovnicima i nadležnim službama Grada Rijeke (OGU za komunalni sustav) i 
Rijekaprometomet zbog sve većeg pritiska građana na Vijeće MO zbog neriješene 
komunalne infrastrukture.  
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav te nadležnim službama Rijekaprometa sa potrebom sastanka sa 
stanovnicima bijele ceste Tonžino. Zakazan termin je 21.11.2016. godine u 18 
sati u prostorijama MO Srdoči 

 
 
Predsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog da se iskaže pozitivno mišljenje glede 
produženja rada ugostiteljskog objekta Mocca za datum 31.10. i 4.11. 2016. godine. 
Zaključak: 

 vijeće je dalo pozitivno mišljenje, sa jednim glasom protiv i 3 glasa za, glede 
produženja rada ugostiteljskog objekta Mocca za dane 31.10. i 4.11. 2016. 
godine. 

 
Predsjednica Vijeća daje na glasovanje prijedlog da se iskaže pozitivno mišljenje glede 
produženja rada ugostiteljskog objekta Mocca za datum 28. i 29.10.2016. godine. 
Zaključak: 

 vijeće je dalo pozitivno mišljenje, sa 4 glasa za, glede produženja rada 
ugostiteljskog objekta Mocca za dane  28. i 29.10.2016. godine. 
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Zamjenica predsjednice Vijeća MO Srdoči, Željka Matković, daje prijedlog da se ispita 
vlasništvo parcele ispod OŠ Srdoči te ukoliko se utvrdi da je parcela u vlasništvu Grada 
Rijeke da se razmotri mogućnost da se na njoj gradi objekt koji bi služio za kulturno-
zabavno-edukativne sadržaje stanovništva MO Srdoči. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim će se tražiti identifikacija 
vlasništva čestice ispod OŠ Srdoči (uz prostor gdje se sada parkiraju 
automobili na putu prema školi koja spaja Ulicu Gustava Krkleca i južno 
stepenište škole) 

 
 
 
Sjednica je službeno završila u 21:45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 

                      Predsjednica VMO Srdoči 
            Filipa Capan 

 
 


