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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/17-23/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  28. lipnja 2017.  

 

 
ZAPISNIK 

S 48. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

sjednica Vijeća MO Srdoči održana je u srijedu, 31. svibnja 2017. godine, s početkom u 
20:00 sati u prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4, u Rijeci. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Filipa Capan, predsjednica VMO Srdoči 
- Valter Grgurić, član VMO Srdoči  
- Željka Matković, zamjenica predsjednice VMO Srdoči  
- Martina Bogdanić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Franco Pines, član VMO Srdoči  
- Višnja Vujnović, članica VMO Srdoči  

 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Srdoči Filipa Capan. 
 

 

Dnevni red glasi: 
 

DNEVNI RED 

 
1. Namjena ostatka nerealiziranih sredstava komunalnih prioriteta iz prethodnih godina 
2. Pristigli dopisi 
3. Razno 

 

 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
 
AD 1 
 
Predsjednica izvještava vijećnike o pristiglom dopisu nadležnih službi Rijekaprometa kojim 

se Vijeće izvještava o prijedlogu Rijekaprometa da se preostala nerealizirana sredstva iz 

2014. godina u iznosu od 5.180,12 kn uključivo PDV  usmjere na  popravak i ličenje ograda 

na raznim lokacijama na području MO, te da se preostala nerealizirana sredstva iz 2016. 

godine u iznosu od 13.771,00  kn uključivo PDV usmjere na mjestimičnu sanaciju oštećenja 

nogostupa u Ulici A.B.Šimića. Predsjednica daje prijedlog na glasanje. Prijedlog je 
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jednoglasno usvojen.  

Zaključak: 

 usvojen je prijedlog utroška nerealiziranih iz 2014. i 2016. godine po prijedlogu 
Rijekaprometa 
 
 

 
AD 2 
 
Predsjednica VMO Filipa Capan izvještava vijeće o promjeni termina sastanka sa 
predstavnicima Odjela za urbanizam vezano uz popis gradskih čestica na području MO 
Srdoči.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednica Vijeća izvještava vijeće o pristiglom dopisu Hrvatskih cestau kojem se vijeće 
Mo Srdoči obavještava da je planirani početak radova na rotoru (kružni tok) Martinkovac 
planiran za kolovoz ili rujan 2017. godine. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči izlaže vijeću dopis iz Rijekaprometa kojim se vijeće 
obavještava da se od 1. lipnja nastavljaju radovi na izgradnji upojnog bunara kod Markovići 
25 a koji su do sad bili ometani od strane susjeda. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 

 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči izlaže vijeću dopis gđe Lozić kojim se traži od vijećnika MO 
Srdoči  da se poduzme nešto povodom noćnih tuluma na igralištu u Ulici Bartola Kašića. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 

 uputiti će se dopis Odjelu za komunalni sustav kojim se traži reakcija 
komunalnih redara te ako je moguće i zaključavanje navedenog igrališta 
 

 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči izlaže vijeću četiri dopisa Odjela gradske uprave za 
poduzetništvo Grada Rijeke kojima se traži mišljenje vijeća o produljenju rada za 2 sata 
ugostiteljskom objektu Mocca. Datumi za koje se traži produljenje su: 27.05. i 03.06., 10. i 
17.06., 9. i 16.06., 14. i 21.06. Predsjednica je dala na glasovanje   svaki zahtjev zasebno. 
Vijeće je jednoglasno podržalo produljenje svakog od podnesenih zahtjeva. 
Zaključak: 

 Vijeće je dalo potporu produljenju radnog vremena ugostiteljskom objektu 
Mocca za datume 27.05. i 03.06., 10. i 17.06., 9. i 16.06., 14. i 21.06. 

 
 
AD 3 
 
Predsjednica Vijeća izlaže vijeću dopis koji je poslan nadležnim službama a sadrži prijedloge 
komunalnih prioriteta Vijeća MO Srdoči sa urisima lokacija i opisima traženih zahvata koji će 
se financirati iz sredstava komunalnih prioriteta Mjesnog odbora Srdoči.  
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Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 

Vijećnik Grgurić uočio je oštećenje komunalne infrastrukture (iskrivljeni metalni stupići pored 
prometnica te traži sanaciju od strane nadležnih službi. Lokacije oštećenja su raskrižje 
Miroslava Krleže i Bartola Kašića, raskrižje Bartola Kašića i Mate Lovraka te raskrižje Mate 
Lovraka i Miroslava Krleže. 
Zaključak: 

 uputiti će se nadležnim službama zahjtev za popravkom oštećene komunalne 
infrastrukture (oštećeni, iskrivljeni stupići) na lokacijama raskrižje Miroslava 
Krleže i Bartola Kašića, raskrižje Bartola Kašića i Mate Lovraka te raskrižje Mate 
Lovraka i Miroslava Krleže 

 
 
Predsjednica otvara raspravu o idejama za Dan MO, predlaže organizaciju pučke fešte kao i 
prethodne godine te sajamske aktivnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na paltou 
ispod škole. 
Zaključak: 

 Vijeće je slaže sa navedenim 
 
 
 
Sjednica je službeno završila u 21:40 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranica. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 

                      Predsjednica VMO Srdoči 
            Filipa Capan 

 

 


