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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/17-23/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  28. lipnja 2017. 

                          
ZAPISNIK 

S 43. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

43. sjednica Vijeća MO Srdoči održana je u srijedu, 1. ožujka 2017. godine, s početkom u 
18:00 sati u prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4, u Rijeci. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Filipa Capan, predsjednica VMO Srdoči 
- Valter Grgurić, član VMO Srdoči  
- Višnja Vujnović, članica VMO Srdoči  
- Martina Bogdanić. tajnica MO 

 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Željka Matković, zamjenica predsjednice VMO Srdoči 
- Franco Pines, član VMO Srdoči  

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Srdoči Filipa Capan. 
 
Nadopunjava se zapisnik sa 42. sjednice Vijeća MO Srdoči, nadopunjeni zapisnik je jednoglasno 
usvojen. 
 

Dnevni red glasi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Fiskalna odgovornost za 2016. godinu 
2. Usvajanje Izvještaja o radu Vijeća mjesnog odbora Srdoči za 2016. godinu 
3. Tekući dopisi građana 
4. Zapisnik sa obilaska područja MO sa predstavnicima gradskih službi 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
AD 1 
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednica Vijeća je potpisnik Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu 
2016. godinu kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih 
sredstava, kao i učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i 
kontrole u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. Izjavu o 
fiskalnoj odgovornosti za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine potpisuje 
predsjednica Vijeća MO Srdoči Filipa Capan. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje  
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AD 2 
Predsjednica VMO Srdoči Filipa Capan izložila je članovima Vijeća  Izvješće o radu Vijeća za 
proteklu godinu, koji se dostavlja Odjelu za gradsku samoupravu i upravu.  
Izvještaj sadrži podatke o ostvarenim aktivnostima Vijeća mjesnog odbora iz usvojenih 
programa i plana rada Vijeća mjesnog odbora za razdoblje od 01.01.201. do 31.12.2016. 
godine. Izvješće sadrži financijske podatke o utrošenim sredstvima za pojedine aktivnosti s 
prikazom izvora sredstava, podjelom po aktivnostima i programima te iznosima za koje su 
korištena pojedina sredstva. Pripremljen Izvještaj o radu Vijeća MO Srdoči za 2016. godinu, 
predsjednica Vijeća Filipa Capan prezentirala je članovima Vijeća te predložila njegovo 
usvajanje.  
 
Zaključak: 

 VMO Srdoči  jednoglasno je usvojilo pripremljeni Izvještaj o radu Vijeća 
Mjesnog odbora Srdoči za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine 
 

 
 
AD 3 
Predsjednica vijeća MO Srdoči upoznaje članove vijeća sa dopisom gđe Andree Forod 
Matijević koja traži da se uređenje parka u Ulici Gustava Krkleca stavi kao jedan od prioriteta 
mjesnog odbora Srdoči. Predsjednica vijeća predlaže da se o ovom prijedlogu razmisli 
prilikom određivanja prioriteta MO za sljedeću godinu. Članovi vijeća se slažu sa iznjetim. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednica vijeća MO Srdoči upoznaje članove vijeća sa dopisom Miljenka Živkovića koji 
traži da se sanacija bijele ceste Tonžino izvodi kvalitetno i da se nasipavaju rupe na cijeloj 
dionici bijele ceste a ne djelomično. Članovi vijeća se slažu sa prijedlogom. 
Zaključak: 

 uputiti će se zahtjev stručnim službama te opetovno tražiti sastanak s 
pročelnicom Odjela gradske uprave za komunalni sustav 
 

 
AD4 
Predsjednica Vijeća ukratko je izložila članovima vijeća tijek sastanka i terenskog obilaska sa 
predstavnicima gradskih i stručnih službi Odjela za komunalni sustav te Rijekaprometa. 
Iskazala je nadu da će se sada bar neka problematična pitanja početi rješavati počevši od 
raskrižja Ulice Mate Lovraka – Markovići – Marije Grbca koje čini prostorno veliku i 
problematičnu površinu koja je posebno osjetljiva zbog lokacije na kojoj se nalazi. Na ovoj 
lokaciji na kojoj se iznimno brzo vozi mnogobrojna djeca prelaze pješački prijelaz no zbog 
naparkiranih vozila nisu uočljiva vozačima što rezultira opasnim situacijama. Igor Ausilio, 
nazačni referent iz Rijekaprometa dao je prijedlog da se napravi posebno prometno rješenje 
za ovu lokaciju što su članovi vijeća itekako dobrodošlo prihvatili kao početnu točnu 
rješavanja ovog problema koji je po riječima predsjednice višegodišnje ignoriran unatoč 
nastojanjima vijeća MO Srdoči da se bilo što napravi po ovom pitanju. 
 
 
AD5 
Predsjednica vijeća MO Srdoči naglašava nezadovoljstvo građana i vijeća MO Srdoči 
prometnom svakodnevnicom na raskrižju ulica Mate Lovraka i Ulice Markovići. Ovo raskrižje 
iza škole je točka prijelaza ceste djece koja idu u školu na dionici gdje se izrazito brzo vozi. 
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Predsjednica daje prijedlog da se opetovno traže ležeći policajci na toj dionici kao i izrada 
prometnog rješenja. Vijeće se slaže sa predloženim. 
Zaključak: 

 uputiti će se zahtjev stručnim službama da se na raskrižju Markovići – Mate 
Lovraka postave ležeći policajci te izradi prometno rješenje za ovo raskrižje 

 
 
Vijećnik Grgurić daje prijedlog da se postave stupići na oba pješačka prijelaza u Ulici 
Gustava Krkleca prema školskom igralištu zato jer nepropisno parkirani automobili na 
pješačkom prijelazu onemogućavaju vozačima vidljivost djece, pogotovo mlađeg uzrasta. 
Članovi vijeća se slažu sa prijedlogom. 
Zaključak: 

 uputiti će se zahtjev stručnim službama da se postave stupići na pješačke 
prijelaze prema OŠ Srdoči u Ulici Gustava Krkleca 

 
 
Vijećnik Grgurić napominje zapažanje da je prometni znak „stop“ na križanju ulica Tonžino i 
Markovići blijed kao i znak na  križanju Tonžina i Kurirskog puta te traži  da se to sanira/riješi. 
Zaključak: 

 uputiti će se zahtjev stručnim službama da se zamjene table na prometnim 
znakovima koje su izblijedile na raskrižjima Tonžžino – Kurirski put, Tonžino – 
Markovići, raskrižje D233 i Markovići 
 

 
Vijećnik Grgurić napominje da invalidske rampa kod autobusne stranice u centru Srdoča još 
nije popravljena tj da se rasipa materijal od koje je napravljena u pijesak koji je opasan i za 
pješake i za vozila u prometovanju kada sklizne na kolnik. 
Zaključak: 

 uputiti će se zahtjev stručnim službama da poprave završni sloj invalidske 
rampe u centru Srdoča kod autobusne stanice u Ulici Mate Lovraka 

 
 
Predsjednica vijeća MO Srdoči naglašava nezadovoljstvo građana i vijeća MO Srdoči 
nebrigom Grada Rijeke za što skorije asfaltiranje bijele ceste Tonžino. Predlaže da se 
pošalje dopis nadležnim službama Rijekaprometa, Gradonačelniku i nadležnim pročelnicima 
da se traži hitno asfaltiranje bijele ceste Tonžino sa početkom radova najkasnije do 3. travnja 
te ukoliko do tada ne budu započeti radovi da se 5. travnja izađe u medije po tom pitanju. 
Članovi vijeća se slažu sa prijedlogom. 
Zaključak: 

 uputiti će se zahtjev za hitnim asfaltiranjem bijele ceste Tonžino nadležnim 
službama i strukturama Grada Rijeke 

 
 
Predsjednica vijeća MO Srdoči izvještava članove vijeća o dopisu Odjela gradske uprave za 
poduzetništvo kojim se traži mišljenje Vijeća o zahtjevu za produljenjem radnog vremena 
ugostiteljskom objektu Mocca za datume 3. i 10. ožujka, te 4. i 11. ožujka 2017. godine. 
Članovi vijeća jednoglasno su se izjasnili za produljenje. 
Zaključak: 

 vijeće je podržalo produljenje radnog vremena ugostiteljskog objekta Mocca za 
datume 3. i 10. ožujka, te 4. i 11. ožujka 2017. godine. 

 
 
Predsjednica vijeća MO Srdoči izvještava članove vijeća da još uvijek nije došao traženi 
popis gradskih parcela na području MO Srdoči koji se očekuje od Maje Lakoš Hlavice iz 
urbanizma kako bi se moglo krenuti u rješavanje pitanja parka za pse. 
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Zaključak: 

 uputiti će se dopis kojim se traži od Direkcije za razvoj, urbanizam i 
gospodarenje zemljištem popis gradskih parcela koje se nalaze na području 
MO Srdoči 

 
 
Predsjednica vijeća MO Srdoči izvještava članove vijeća da ima saznanja da je na ime 
nerealiziranih komunalnih prioriteta ostalo od prethodnih godina sredstava na kontu 
Rijekaprometa. Predlaže da se traži od nadležnog referenta izvješće o visini neutrošenih 
sredstava koja mogu biti na raspolaganju MO Srdoči. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se traži izvješće o visini 
neutrošenih sredstava koja mogu biti na raspolaganju MO Srdoči na kontu 
Rijekaprometa 

 
 
Vijećnik Grgurić napominje da je uočio kod Plodina na pješačkom prijelazu razbijen rasvjetni 
stup. 
 Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama za sanacijom navedenog stupa 
 
 
Predsjednica vijeća predlaže da vijeće unatoč očitim infrastrukturnim problemima mora malo 
otvoriti oči i za estetsku komponentu naselja. Predlaže da se traži od gradskih službi iz 
redovnog održavanja sadnja zelenog raslinja, po mogućnosti cvatnica, na zeleni otok kod 
autobusne stanice u Blečićima. Vijeće podržava prijedlog.  
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama za sadnjom zelenila na autobusnoj 
stanici u Blečićima 

 
 
Predsjednica vijeća kaže da ju građani stalno pitaju kada će započeti izgradnja kružnog toka 
na Martinkovcu jer su gužve svakim danom sve veće na ovom raskrižju. Nakon rasprave 
zaključeno je sljedeće: 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama Hrvatskih cesta kojim se opetovno traži 
odgovor na pitanje kada će započeti gradnja kružnog toka Martinkovac  

 
 
Predsjednica vijeće upoznaje vijeće sa činjenicom da su kod kopanja za infrastrukturu B net-
a  neadekvatno sanirani prekopi o čemu su ju obavijestili građani. Vijeće se slaže da se: 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav kojim se traži izvid neadekvatno saniranog prekopa 

 
 
Predsjednica vijeća MO Srdoči podsjeća vijeće da se bliži vrijeme ekološke akcije. Predlaže 
da se zamoli predsjednika Pododbora za ekološku djelatnost pri vijeću MO Srdoći, Milu 
Jelaču, da se termin akcije pomakne na 01.04.2017. godine zbog često uznapredovalog 
raslinja koje je na uobičajeni termin na Dan planete Zemlje 22. travnja. Vijećnici se slažu sa 
prijedlogom. 
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Sjednica je službeno završila u 19:48 sati. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 
                      Predsjednica VMO Srdoči 

            Filipa Capan 

 


