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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/17-23/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  15. studeni 2017.  

 

 
ZAPISNIK 

S 51. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

sjednica Vijeća MO Srdoči održana je u ponedjeljak, 11. rujna 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  
- 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 

 
1. Organizacija programa rada Vijeća MO Srdoči „Dan MO Srdoči – Križevica 2017“ 
2. Pristigli dopisi u vremenskom periodu od prethodne sjednice 
3. Razno 

 

 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
 
 
AD 1 
Predsjednica  VMO Filipa Capan otvorila je raspravu po točki organizacije predstojeće 
manifestacije Dani MO Srdoči – Križevica 2017. Nakon dugotrajne rasprave dogovoren je 
raspored predavanja, i radionica, lokacija pover point prezentacije na otvorenom i sve 
potrebno za nju, raspored štandova.  
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
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Predsjednica vijeća otvorila ja raspravu na temu sadržaja obavijesti stanarima dijela ulice 
gdje će biti preregulacija prometa. Dogovoren je sadržaj obavijesti. 
Zaključak: 

 obavijest o privremenoj preregulaciji prometa zajedno sa popratnim dopisom, 
kopijom suglasnosti za zatvaranje ceste, obavijesti za oglasne ploče zgrada te 
plakatima sa pozivom na manifestaciju uputiti će se u poštanske sandučiće 
ovlaštenih predstavnika stanara dijela ulice Gustava Krkleca gdje će na snazi 
biti preregulacija 

 
 
AD2  
Predsjednica vijeća upoznala je vijeće sa pristiglim dopisom Odjela gradske uprave za 
poduzetništvo kojim se traži izražavanje mišljenja Vijeća MO Srdoči glede upućenog zahtjeva 
ugostiteljskog objekta Mocca za dane 15. i 16., te 22. i 23. rujna 2017. godine. 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno podržalo navedene zahtjeve 
 

Predsjednica je upoznala vijeće sa elektronskim dopisom i poslanim video zapisom Tea 
Peloze koji se prikazuje bujica vode u Kurirskom putu kako ulazi u dvorište u vodopadu 
tijekom jakih oborina. 
Zaključak: 

 uputiti će se zahtjev nadležnom referentu Rijekaprometa Scarpi kojim se traži 
da se hitno nešto poduzme po oborinskih voda koje se slijevaju sa ceste u 
dvorište kuće na adresi Kurirski put 12 

 

Predsjednica upoznaje vijeće sa zahtjevom gosp Živkovića kojim se traži hitna sanacija 
kratera na bijeloj cesti Tonžino nastalih nakon oborina te negodovanje jer se cesta sanira 
prerijetko i uvijek tek po dojavi stanovnika. 
Zaključak: 

 uputiti će se zahtjev nadležnim službama za hitnom sanacijom bijele ceste 
Tonžino 
 

 
Predsjednica upoznaje vijeće sa zahtjevom ovlaštenog predstavnika stanara Mate Lovraka 
18 da se baje za smeće koje se nalaze ispred njihove zgrade premjeste na plato predviđen 
za baje. 
Zaključak: 

 uputiti će se zahtjev nadležnim službama sa dopisom po zahtjevu stranke 

 

Predsjednica upoznaje vijeće sa dopisom nadležnog referenta kojim se Vijeće MO Srdoči 
obaviještava da je od ostatka komunalnih prioriteta ostalo nerealizirano 101.233,75 kn 
uključivo PDV, te moli zamjensku lokaciju. Nakon rasprave vijeće je utvrdilo sljedeće stavke 
kao lokaciju za realizaciju sredstava: 

1. Kurirski put ( kod odlagališta komunalnog otpada, ispod "Križa") rešetka za 
odvodnju oborinskih voda cijelom širinom asfalta kako bi se eliminirala bujica 
koja od strane Kastva dolazi za vrijeme kiša te se velika količina vode skuplja 
kod k br 12 

2. Asfaltiranje terena na kojem je odlagalište komunalnog otpada (ispod "Križa) 
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3. U ulici Kurirski put kod kućnog broja 12 staviti rešetku koja bi spriječila da se 
voda koja je se nakuplja u ravnom dijelu prometnice  preljeva u privatni posjed 
(ustanovljeno nakon izvida na terenu) 

4. Postaviti pasice i rubnjak na vrhu ulice Tonžino (kod parkića) 
5. Napraviti korekciju postavljene vodolovke kod k br Markovići 25a prema 

pristiglom dopisu od građana 
6. Asfaltirati podnožje odlagališta komunalnog otpada u ulici Tonžino (preko puta 

k br 13) 

 

AD 3 

Predsjednica vijeća je dala prijedlog da se u financijskom planu napravi preraspodjela na 
način da se sa stavke reprezentacije unutar programa Dan MO Srdoči – Križevica 2017. 
skine 300,00 kn na ime ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za kupnju kreda za 
ocrtavanje asfalta, bojica, ljepila i sl potrebnog za kreativne radionice za djecu. 
Zaključak: 

 Vijeće je jednoglasno podržalo prijedlog, učinjena je preraspodjela po 
pozicijama programa Dan MO Srdoči – Križevica 2017. 
 
 

 
 
 
Sjednica je službeno završila u 21:45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 

                      Predsjednica VMO Srdoči 
            Filipa Capan 

 

 


