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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/16-23/17 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  15. studeni 2016. 

 
ZAPISNIK 

S 36. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

sjednica Vijeća MO Srdoči održana je u srijedu, 9. studenog 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  
- 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. Organizacija programa Doček sv. Nikole 
2. Tekući dopisi građana 
3. Razno 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
 
 
AD 1 
Predsjednica  VMO Filipa Capan otvara  raspravu vezanu uz organizaciju programa rada 
Vijeća MO Srdoči. Nakon kraće  rasprave svih vijećnika predsjednica daje sažetak: sa 
6.000,00 kn program financira Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu a 
dodatna sredstva pribaviti će se planiranim kotizacijama roditelja. Do 17.11. će se s obzirom 
na ukupno prikupljena sredstva odlučiti koji tip igračke i koliko komada koje će se kupiti za 
darovni program kako bi bilo dovoljno vremena da se sa slatkišima kompletiraju pokloni.  
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
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AD 2 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči izlaže vijeću dopise građana (Bravić, Grbac, Medić) kojim se 
traži  hitna reakcija na predjelu Markovići gdje su nakon završetka izvođenja radova od 
strane VIK-a na postavljanju vodne i kanalizacijske infrastrukture prometnice pri oborinama 
poplavljene i sa velikim bazenima akumulirane vode.  Vijećnici raspravljaju i o drugim 
područjima koja su pogođena ovim problemom na području MO Srdoči. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis pročelnici Odjela gradske uprave za komunalni sustav, gđi. 
Ireni Miličević, kojim se traži hitna reakcija,  pregled i sanacija područja Murini, 
Kurirski put, Markovići i Tonžino te pokretanje revizije ukoliko je tehnički prijem 
na ovim gradilištima prošao. Vijeće MO Srdoči ukazuje da ukoliko se ne 
naprave tražene sanacije i korekcije da će se obratiti nadležnim inspekcijskim 
službama, te izražava protest zbog nedostatka povratnih informacija iz VIK-a , 
Rijekaprometa i Grada vezano na ovaj problem 

 uputiti će se dopis nadležnim službama Grada Rijeke kojim se traži hitan izlazak 
na teren te izvid stanja prometnice Ulice Markovići od kućnog broja 1 do 27, te 
postupanje po pravilima struke 

 uputiti će se nadležnim službama Grada Rijeke te Rijekaprometa zahtjev da se 
hitno napravi upojni bunar sa južne strane lokacije Markovići 1 jer na toj lokaciji 
– prometnica pored školskog igrališta u ulici Mate Lovraka- slivne rešetke ne 
primaju dovoljno vode  

 
 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči izlaže vijeću upit gđe Ljiljane Crnković o učinjenom po 
zaključcima zbora građana vezano uz temu opasnog otpada i firme Rijekatank.  
Zaključak: 

 gđi Ljiljani Crnković uputiti će se pismeno tražena informacija o poduzetom 
nakon održanog zbora građana vezano uz temu opasnog otpada i firme 
Rijekatank 
 

 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči izlaže vijeću dopis gđe Suzi Kranjčević kojim izražava 
nezadovoljstvo ravnatelja škole koji nije dozvolio da u prostoru škole njegovi djelatnici 
potpisuju peticiju te time pokazao nebrigu za djecu i stanovnike Srdoča. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči izlaže vijeću upit gđe Martine Gerbec Matić kojim ista šalje 
upit o statusu svog prijedloga komunalnog prioriteta za uređenjem dječjeg igrališta uz 
vodospremu Kal te traži sastanak sa vijećem. 
Zaključak: 

 gđi Martini Gerbec Matić odgovoriti će se da vijeće još nije dobilo odgovor od 
Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem te da u ovom trenutku ne vide razlog za neophodnost sastanka 
 

 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči izlaže vijeću upit gđe Renate Gržić kojim se šalje zamolba za 
prostorom parka za pse sa popisom prijedloga lokacija čije se vlasništvo tek treba utvrditi. 
Gđa Gržić informira vijeće da je obišla teren po tom pitanju sa gđom Majom Lakoš Hlavicom 
iz Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju. 
Zaključak: 

 utvrđivanje vlasništva parcela je u potpunosti u nadležnosti Odjela gradske 
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uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcija za 
razvoj, urbanizam i ekologiju. Nakon provjere zemljišta ukoliko se neka lokacija 
pokaže adekvatnom, uvrstiti će se u  komunalne prioritete MO Srdoči 
 
 
 

Predsjednica Vijeća MO Srdoči izlaže vijeću upit gđe Bravić, Markovići 27, kojim se u ovoj 
ulici traži način da se spriječe naplavine pijeska pri oborinama te premještaj kontejnera za 
smeće te postava ležečih policajaca na raskrižju Mate Lovraka - Markovići 
Zaključak: 

 gđi Bravić će se uputiti dopis kojim se predlaže da ukoliko ista ogradbeni zid 
pomakne u svoje dvorište MO će financirati nogostup na tom dijelu ceste jer je 
sada cesta preuska 

 gđi Bravić uputiti će se dopis kojim se ista informira da je  smještaj kontejnera 
za otpad je u isključivoj nadležnosti stručnih službi što u ovom slučaju čine 
predstavnici KD Čistoća te Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.  

 postavka ležećih policajaca je u isključivoj nadležnosti stručnih službi što u 
ovom slučaju čine predstavnici Rijekaprometa i Grada Rijeke (Odjel gradske 
uprave za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i izgradnje)  koji unatoč 
našim zahtjevima nisu po pitanju struke našli shodno da se postave usporivači 
prometa na navedeno raskrižje 
 
 

Predsjednica Vijeća MO Srdoči upoznaje vijeće sa dopisom gosp. Šuleskog kojim se traži 
redovitije čišćenje ulica na području Srdoča. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se traži redovitije čišćenje ulica 
na području MO Srdoči 
 

 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči upoznaje vijeće sa dopisom gosp. Mateja Pezeja kojim se 
traže ležeći policajci, češći obilazak komunalnog redara te ograđivanje prostora u koji bi se 
odlagao krupni otpad koji bi se redovito praznio. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis Gradu Rijeci, Odgelu gradske službe za komunalni sustav 
kojim se podržava prijedlog gospodina Pezeja 

 
 
 

 
AD 3 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči otvara raspravu vezanu za listu komunalnih prioriteta te 
predlaže da  vijećnici ipak preko vikenda na miru pogledaju prijedloge i liste te da se usklade 
nakon vikenda s čim su se prisutni složili. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
 
Zamjenica predsjednice Vijeća MO Srdoči izlaže vijeću nezadovoljstvo radom gradski službi 
pogotovo vezano uz predmet bijele ceste Tonžino te dopisom Odjela gradske uprave za 
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, ravnateljice Direkcije za 
gospodarenje zemljištem. Predlaže da se njen odgovor Vijeću isprinta te pošalje 
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stanovnicima bijele ceste Tonžino. Vijećnice Matković i Capan sakupiti će adrese stanovnika 
bijele Ceste Tonžino te dostaviti tajnici da se pošalje dopis. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 

 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči izlaže vijeću bojazan da firma Rijekatank izljeva direktno u 
šahte produkte koji nastaju obradom otpada i opasnog otpada te predlaže da se zatraži 
inspakcijski nadzor nad istom. Članovi vijeća su suglasni. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis vodopravnoj inspekciji Ministarstva poljoprivrede kojom se 
traži nadzor nad radom firme Rijekatank zbog sumnji da se direktno u šahte 
izlijevaju produkti koji su nastali obradom otpada i opasnog otpada 

 
 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči izlaže vijeću prigovore stanovnika Ulice Bartola Kašića koji 
žive uokolo obližnjeg igrališta (“u rupi”). Stanovnici se žale na remećenje javnog reda i mira i 
buku u večernjim satima. Vijećnici se uključuju u raspravu navode problem narkomanskih 
igala na cesti D233, predsjednica predlaže da se pošalje prijava policiji. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnoj policijskoj postaji kojim se traži u večernjim 
satima pojačana ophodnja igrališta u Ulici Bartola Kašića te na dijelu ceste 
D233 gdje se u večernjim satima skupljaju mladi delikventi nakon čijeg se 
druženja tu često nalaze šprice 

 
 
Sjednica je službeno završila u 21:15 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 

                      Predsjednica VMO Srdoči 
            Filipa Capan 

 
 


