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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/17-23/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  28. lipnja 2017. godine 

 

 
ZAPISNIK 

S 49. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

sjednica Vijeća MO Srdoči održana je u utorak, 27. lipnja 2017. 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 
- Valter Grgurić, član VMO Srdoči  
- Višnja Vujnović, članica VMO Srdoči  
- Željka Matković, zamjenica predsjednice 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. Pristigli dopisi u vremenskom periodu od prethodne sjednice 
2. Izvještaj sa sastanka u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i  
    gospodarenje zemljištem po predmetu „bijela cesta Tonžino“ 
3. Radni dogovor po programu „Dan MO Srdoči – Križevica 2017“ 
4. Razno 

 

 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
AD 1 
Predsjednica  VMO Filipa Capan izvještava vijeće o primjenom dopisu ravnatelja Direkcije 
za ko0munalno redarstvo kojim se obrazlaže da komunalni redari nisu niti jednim propisom 
ili internim aktom ili dogovorom obvezni podnositi pismeno izvješće o svom radu mjesnom 
odboru ili Vijeću mjesnog odbora, posebice na dnevnoj razini, te se takvom zahtjevu ne 
može udobrovoljiti. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
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Predsjednica Vijeća izvještava vijeće o pristiglom dopisu Direkcije za zajedničke komunalne 
djelatnosti kojim se informira vijeće da za proračun 2017. godine nije predviđena postava 
novih posuda za sitni komunalni otpad. 
Zaključak: 

 uputiti će se zamolba da se za 2018. godinu naruče posude za sitni komunalni 
otpad 

 
 
 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči izlaže vijeću odgovor Ministarstva zdravstva kojim se 
obrazlaže upit Vijeća MO Srdoči o analizama štetnosti baznih postaja telekomunikacijskih 
uređaja. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 

 navedeni dopis proslijediti će se na znanje predsjedniku Pododbora za 
ekološku djelatnost pri vijeću MO Srdoči, Mili Jelači te zainteresiranim 
građanima 
 

 
 
Predsjednica Vijeća upoznaje članove vijeća sa dopisom Direkcije zajedničke komunalne 
djelatnosti koji je stigao vijeću na znanje kao dopis prema Direkciji za komunalno redarstvo 
u smislu zatražene provjere na prijavu oštećenja kolnika i nogostupa od strane vijećnika 
MO Srdoči a odnosi se na dionicu Ulice Dražice od pogona Elektorprimorja do čvora 
Diračje.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 

 uputiti će se ponovni upit prema Rijekaprometu te Hrvatskim cestama sa 
upitom o njihovim planovima za ovu dionicu 
 
 

 
Predsjednica Vijeća upoznaje članove vijeća odgovorom Odjela za komunalni sustav kojim 
se vijeće upućuje u pogledu noćne buke na igralištu u Ulici Bartola Kašića na policiju i 
sanitarnu inspekciju. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 

 uputiti će se zamolba prema II policijskoj postaji kojom se mole pojačane 
svakodnevne ophodne na igralištu u Ulici Bartola Kašića od 11 do 01 sat 

 

Predsjednica upoznaje Vijeće sa dopisom stanovnika Ulice Baćići Zlatka Štimca, kojim se 
moli vijeće da pokrene postupak prometne preregulacije Ulice Baćići u jednosmjernu. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama kojim se moli njihovo stručno 
mišljenje te mogućnost pronalaženja adekvatnog prometnog rješenja 

 
 
 

 
Predsjednica Vijeća MO Srdoči izlaže vijeću tijek sastanka sa ravnateljicom Direkcije za 
razvoj, urbanizam i ekologiju Edom Rumorom te savjetnicom za prostorno uređenje Majom 
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Lakoš Hlavicom a vezano uz zahtjev Vijeća MO Srdoči da im se preda popis svih gradskih 
parcela na području MO Srdoči. Na sastanku naglasak je bio na potencijalnim lokacijama 
na kojima bi se mogao napraviti park za pse. Capan ocjenjuje sastanak uspješnim te 
napominje da su prisutne Rumora i Lakoš Hlavica obećale poslati popis parcela sa 
nacrtima na adresu mjesnog odbora. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednica Vijeća izvještava vijeće o prispjelom dopisu kojim KD Čistoća povratno 
obavještava vijeće da su počišćene metlom sve ulice koje su  tražene prethodnim dopisom 
vijeća.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje  
 
 
 
AD 2 

 
Predsjednica izvještava vijećnike o tijeku sastanka na temu „bijela cesta Tonžino“ sa 
predstavnicima Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem. Ocjenjuje sastanak uspješnim te zaključuje da sve ide svojim tokom, da je trasa 
ceste preusmjerena većinom na gradsku parcelu te da je Vijeće MO zamoljeno sudjelovati u 
komunikaciji sa građanima koji su ušli svojim okućnicama u gradsku parcelu po kojoj će ići 
cesta jer će se neki dijelovi takvih okućnica morati preoblikovati, porušiti zidove i sl.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
 
AD 3 
 
Predsjednica Vijeća predlaže  da se manifestacija Dan MO Srdoči – Križevica 2017. godine 
održi 16. rujna 2017. godine. Predlaže održavanje glazbenog koncerta kao i prošle godine, 
ugostitelja, sportska natjecanja te planirane sajamske aktivnosti u vidu štandova sa 
predstavljanjem obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Predlaže da se zatvori ulica 
Gustava Krkleca od raskrižja sa ulicom Mate Lovraka na koju bi se postavili štandovi te 
sastanak sa predstavnicima udruga sa područja MO Srdoči u vezi koordiniranih aktivnosti 
povodom Dana MO. Vijećnici se slažu sa navedenim. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 

 pozvati će se na sastanak 11. srpnja 2017. godine predstavnici udruga sa 
područja MO Srdoči vezano uz koordinaciju aktivnosti za Dan MO Srdoči 

 
 
 
AD 4 
Predsjednica Vijeća obavještava članove vijeća o dopisu gđe Kljun od 20. lipnja kojim se 
traži od Vijeća MO da istraži tko je i zašto minirao i time uzrokovao trešnju kuća u ulici Tina 
Ujevića a da javnost nije pri tome bila obaviještena na području Srdoča. Navodi da je zvala i 
112 i policiju. Vijećnik Valter Grgurić odgovara da gđu treba uputiti na policiju te da je možda 
u pitanju bio neki od potresa koji su tih dana zabilježeni na području grada Rijeke. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
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Predsjednica Vijeća obavještava članove vijeća o prispjelom dopisu Odjela za komunalni 
sustav kao odgovor na zamolbu vijeća da se počiste  i saniraju derutne stepenice koje su 
jedini pješački spoj ulica Andrije Mohorovičića i Dinka Šimunovića. Predsjednica naglašava 
da mnogu srednjoškolci, ljudi srednjih godina te umirovljenici prolaze tim stepenicama a 
jedina alternativa prolaska prema glavnoj cesti i autobusnoj stanici su im stepenice krajnje 
desno na rubu mjesnog odbora Srdoči koje čine krug od 2 pješačka kilometra. Odjel za 
komunalni sustav je odgovorio da se stepenice nalaze na privatnom zemljištu te se stoga ne 
mogu niti čistiti proračunskim sredstvima. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 

 uputiti će se dodatni dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav kojim 
se traži da se navedene stepenice počiste i da se zelenilo održava sa uputom za 
ponovnom prijavom komunalnog nereda (zbog raslinja sa štakorima i zmijama) 
te podsjetnikom da je ionako većina zemljišta na području donjeg Martinkovca 
ionako privatna (ceste) te Grad nije upisan na njih 
 
 

 
Predsjednica Vijeća obavještava članove vijeća o zaprimljenom odgovoru Odjela za 
komunalni sustav kojim se na traženje građana da se vrate na prijašnje mjesto 2 velike 
betonske vaze u okolišu okućnice Bartola Kašića 24 izmještene djelovanjem vandala, odbija. 
U odgovoru je navedeno da vaze nisu u vlasništvu Grada te se ne održavaju od strane 
odjela. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 

 uputiti će se ponovni dopis Odjelu za komunalni sustav kojim se traži da se premjeste 
izmještene vaze jer se radi o POS-ovim stanovima koji su izgrađeni na gradskom 
zemljištu te čiji okoliš se uređuje održava iz sredstava grada 

 
 
 
Predsjednica Vijeća obavještava članove vijeća da po njenim saznanjima iz razgovora sa 
ravnateljicom Rumorom još nije pokrenuto pitanje prijepisa dijela građevinske čestice gđe 
Tomić u svrhu proširenja ceste.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 

 Poslati će se dopis kojim se traži pokretanje predmeta te parcelacije navedene 
okućnice 
 
 

Predsjednica Vijeća obavještava članove vijeća da je pristigao zahtjev Odjela gradske 
uprave za poduzetništvo kojim se Vijeće traži mišljenje i stav vijeća oko zahtjeva za 
produljenjem radnog vremena ugostiteljskog objekta Mocca za dane 7. i 8. te 14. i 15. srpnja. 
Vijećnici jednoglasno podržavaju produljenje radnog vremena za dane 7. i 8. te 14. i15. 
srpnja 2017. godine. Predsjednica predlaže da se zbog turističke sezone odobri svako 
traženo produljenje vremena od dana sjednice do 1. rujna 2017. godine. Svi prisutni vijećnici 
glasali su „za“ navedeni prijedlog, prijedlog je usvojen. 
Zaključak: 

 vijeće je donijelo odluku kojom podržava traženo produljenje radnog vremena 
za dane 7. i 8., te 14. i 15. srpnja 2017. godine za ugostiteljski objekt Mocca 

 vijeće je donijelo odluku da se zbog turističke sezone odobri svako traženo 
produljenje vremena od dana sjednice do 1. rujna 2017. godine 
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Predsjednica Vijeća obavještava članove vijeća da je njena zamjenica gđa Matković tražila 
da se uputi e-mail Rijekaprometu kojim se traži da se ispred zgrade na adresi Srdoči 63 
uklone žute oznake mjesta za invalide jer je invalid zbog kojeg je navedeno bilo iscrtano 
pokojni već 2 godine. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
Predsjednica Vijeća obavještava članove vijeća da je pristigao upit Gorana Jakovca kojim se 
traži mogućnost angažiranja u radu mjesnog odbora te upit kada će se izgraditi rotor na 
križanju Martinkovac – Miroslava Krleže. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 

 pozvati će se navedeni građanin da bude redar na planiranim danima MO 
Srdoči – Križevici 2017. 

 proslijediti će se kao odgovor na upit zadnji prispjeli dopis Hrvatskih cesta 
kojim se vijeće MO Srdoči obavještava da je planirani početak radova na 
navedenom kružnom toku tijekom kolovoza ili rujna 

 
 
Sjednica je službeno završila u 21:46 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 

                      Predsjednica VMO Srdoči 
            Filipa Capan 

 

 


