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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/17-23/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  15. studeni 2017.  

 

 
ZAPISNIK 

S 52. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

sjednica Vijeća MO Srdoči održana je u srijedu, 4. listopada 2017. 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 

 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  
 
Ostali nazočni: 

 Tomo Abramović, predsjednik Vijeća MO Grbci 
 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Srdoči Filipa Capan. 

 

                     

DNEVNI RED 

 
 

1. Programa rada Vijeća mjesnog odbora Srdoči za 2018. 
2. Pristigli dopisi u vremenskom periodu od prethodne sjednice 
3. Razno 
 
 
Zbog prisutnog gosta na sjednici, predsjednika Vijeća MO Grbci, Tome Abramovića, koji je 
zamolio da bude nazočan na sjednici predsjednica je predložila izmjenu dnevnog reda koji 
glasi: 
 

DNEVNI RED 

 
 

1. Radni susret sa predsjednikom Vijeća MO Grbci 
2. Programi rada Vijeća mjesnog odbora Srdoči za 2018. 
3. Pristigli dopisi u vremenskom periodu od prethodne sjednice 
4. Razno 
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Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
 
 
AD 1 
Predsjednica  VMO Filipa Capan otvorila je sjednicu te pozvala prisutnog predsjednika 
Vijeća MO Grbci, Tomu Abramovića, da iznese problematiku. Abramović je pokazao nacrte 
ceste GSP 233 za koji smatra da predstavlja skup i kompleksan zahvat. Naglasio je da se 
vijeće i stanovnici MO Grbci protive izgradnji Dražičke ceste koja bi se spajala na Tina 
Ujevića prije nego se izgradi GPS 233 jer bi promet sa te nove Dražičke ceste još više 
povećao promet kroz područje Grbaca koji je ionako na rubu maksimalnih kapaciteta. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Tomo Abramović odlazi u 19:20 sati. 
 
 
 
AD2  
Predsjednica vijeća upoznala je prisutne vijećnike sa predloženim programima rada Vijeća 
MO Srdoči za 2018. godinu. Predloženi programi nastavljaju organizaciju i način rada kao što 
je to bilo u 2017. godini. Predsjednica je dala prijedloge programa na usvajanje. Programi su 
jednoglasno usvojeni. 
Zaključak: 

 Vijeće je usvojilo Programe rada vijeća MO Srdoči za 2018. godinu, usvojeni 
programi su: Ekološka akcija, Sport 2018, Dan MO Srdoči – Križevica 2018. i 
Doček sv. Nikole 2018 
 
 

Predsjednica je upoznala vijeće sa dopisima Opće i posebne upute za programe rada VMO, i 
Upute programi rada 2018. 
Zaključak:  

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
AD 3 
Predsjednica vijeća izlaže vijeću dopis nadležnih službi Rijekaprometa u kojem se detaljno 
obrazlažu prednosti i mane te moguće opcije preregulacije režima prometovanja Ulice Baćići 
u jednosmjernu ulicu. Nadležne službe daju uputu da vijeće sazove skup stanara navedene 
ulice u kojem će stanari zauzeti stav te se po zauzimanju stava Vijeća MO Srdoči pošalje 
dopis stručnim službama koje će po tom stavu postupiti. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, organizirati će se sjednica sa prisutnim 
stanovnicima Ulice Baćići 
 
 

Predsjednica vijeća upoznaje vijeće sa dopisom Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti 
kojim se odgovara na prijedlog Vijeća MO Srdoči da se lokacije za postavljanje štandova na 
manifestaciji Dan Mo Srdoči – Križevica 2017. naplaćuju. U dopisu se obrazlaže da se 
lokacije daju na naplatu postupkom provođenja natječaja te da se zbog skorog datuma 
održavanja manifestacije natječaj ne stigne provesti. 
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Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
 
Predsjednica izlaže vijeću dopis Komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata na 
području grada Rijeke a tiče se zamolbe vijeća da se dislociraju kontejneri smješteni kod 
Mate Lovraka 18. Komisija kaže da je jedina druga moguća lokacija uz slijepo pročelje 
zgrade na pješačkom koridoru na kraju ulice te moli vijeće da obavijesti stanare o 
premještaju lokacije. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednica izlaže vijeću dopis ovlaštene predstavnice stanara Bartola Kašića 18, Marije 
Popović, kojim se moli orezivanje ariša ispred zgrade. 
Zaključak: 

 dopis će se proslijediti nadležnim službama 
 
 
Predsjednica vijeću izlaže anonimni dopis kojim se izlaže problem izlaska iz ulice Gustava 
Krkleca na raskrižje sa ulicom Miroslava Krleže. Sa lijeve strane raskrižja često su parkirani 
automobili čine se onemogućuje preglednost prometnice te se moli na to mjesto postaviti 
stupiće ili ogledalo da bi se omogućila prometna preglednost. 
Zaključak: 

 dopis će se proslijediti nadležnim službama 
 
 
Predsjednica vijeća izlaže vijeću dopis kojim se vijeće obavještava o izradi karte buke i 
akcijskog plana protiv buke grada Rijeke. Predlaže da se Martinkovac uvrsti u plan, vijeće se 
slaže. 
Zaključak: 

 dopis će se proslijediti nadležnim službama 
 
Predsjednica upoznaje vijeće sa informacijom Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti da 
će se provoditi mjere suzbijanja komaraca na području Ulice Martinkovac. Vijećnici 
komentiraju da bi to bilo svrsishodnije učiniti na proljeće. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednica vijeća upoznaje vijeće sa pristiglim elektronskim dopisom nadležene osobe 
Rijekaprometa Saše Muschet, kojim se kaže da je na ime realizacije komunalnog prioriteta iz 
2017. godine stavka 25.1 Projektiranja i izvedbe kružnog raskrižja Ulice GSP233 – Mate 
Lovraka u iznosu od 250.000,00 kn neophodno povećanje stavke u iznosu od 40.000,00 kn. 
Vijećnica Višnja Vujnović predlaže da se odustane od navedenog kružnog toka. Vijeće MO 
Srdoči  jednoglasno odlučuje da će odustati od navedenog prioriteta. 
Zaključak: 

 poslati će se dopis nadležnim službama kojim se obavještavaju da Vijeće MO 
Srdoči odustaje od realizacije komunalnog prioriteta iz 2017. godine pod 
rednim brojem 25.1 Projektiranja i izvedbe kružnog raskrižja Ulice GSP233 – 
Mate Lovraka 
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Predsjednica vijeća upoznaje vijeće sa dopisom ravnatelja OŠ Srdoči kojim se obraća vijeću 
i moli za suradnju na zajedničkom naporu razvijanja, gradnje i realiziranja funkcionalnog 
okoliša OŠ Srdoči. Također javlja da su sa strane OŠ Srdoči učiteljice organizirane u 
kreativne voditeljice koje će upriličiti likovne kreativne radionice za djecu povodom Dana MO 
Srdoči – Križevice 2017. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje, uspostaviti će se suradnja po tom 
prijedlogu 

 
 
Predsjednica Vijeća upoznaje vijeće sa dopisom Odjela gradske uprave za komunalni sustav 
kojim se izvještava vijeće da su poduzete mjere po prijavi na zavijanje psa na adresi Josipa 
Voltića 18. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednica je izvijestila vijeće o dopisima Bože Pašalića kojim se traži izmjena / nadopuna 
komunalnih prioriteta u ime opremanja dječjih igrališta novim toboganima. 
Zaključak: 

 poslati će se dopis nadležnim službama kojim se inzistira da se na sva dječja 
igrališta na području MO Srdoči postave novi plastični tobogani iz redovnih 
sredstava Grada Rijeke pod čiju nadležnost isto i spada 

 
 
Predsjednica upoznaje vijeće sa dopisom kojim se vijeće izvještava da će biti izlaganje 
dokumenta izrade strateškog plana i karti buke Grada Rijeke. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis kojim se traži da područje Martinkovca bude obuhvaćeno 
navedenim planom 

 
 
Predsjednica upoznaje vijeće sa dopisom gđe Tajane Hodžić koji je poslan vijeću na znanje 
e bio je upućen Rijekaprometu vezano uz osvrtna ogledala te usporivače prometa na 
raskrižju Mate Lovraka – Markovići – Marije Grbac. 
Zaključak: 

 stranci će se poslati kronologija zalaganja vijeća za osiguranje navedenog 
raskrižja u pogledu sigurnosti školske djece 
 

 
 
Predsjednica upoznaje vijeće da će se na području Ulice Martinkovac sprovoditi mjere 
suzbijanja komaraca. 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 

 
Predsjednica upoznaje vijeće sa dopisom Vigora Borčića kojim se predlaže HEP-u da 
postavi katedonike na električni stup u ulici Tonžino kao zaštiti od groma. Primjen je dopis 
iste osobe kojim se traži saniranje bijele ceste Tonžino. 
Zaključak: 

 vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
AD4 
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Zamjenica predsjednice Matković predlaže da se uputi dopis prometnom redarstvu da 
redovito provodi represivne mjere kazni na tom raskrižju dok se navika vozača da se 
parkiraju na tom mjestu ne promjeni. Napominje da se zbog istog događa i da autobus ne 
može proći ovim dijelom prometnice te se stvara prometni čep dok se ne pronađe vozač koji 
je ostavio auto parkiran uz cestu u centru. 
Zaključak: 

 dopis će se uputiti nadležnim službama 
 
 
Zamjenica predsjednice Matković ukazuje na problem nedostatnog broja invalidskih rampi 
koje onemogućuju pješačko kretanje centrom Srdoča, pogotovo majki sa kolicima, te 
predlaže da se uputi zahtjev nadležnim službama da se hitno postave dvije invalidske rampe 
na lokaciji raskrižja Miroslava Krleže i Gustava Krkleca te ponovni zahtjev da se sanira 
rastresita invalidska rampa kod autobusne stanice u ulici Mate Lovraka. Predlaže da se traži 
postavljanje tlakovca na istu. Vijeće jednoglasno podržava prijedlog. 
Zaključak: 

 dopis će se uputiti nadležnim službama kojim se traži hitno saniranje invalidske 
rampe kod autobusne stanice u ulici Mate Lovraka sa postavljanjem tlakovca te 
postavu novih invalidskih rampi južno od raskrižja Miroslava Krleže – Gustava 
Krkleca  na pješačkim prijelazima 
 
 

Zamjenica predsjednice predlaže da se pošalje dopis voditeljici Hrvatskih cesta Rijeka, 
Silvani Sorić, kojim se traži pješački prijelaz na cesti Martinkovac kod budućeg kružnog toka, 
nogostup, nadvožnjak. Vijeće se slaže sa prijedlogom. Matković predlaže da se njen kontakt 
stavi u dopis za dogovor oko terenskog izvida za zamolbom voditeljice poslovnice da izađe 
na teren. 
Zaključak: 

 dopis će se uputiti nadležnim službama 
 
 

Zamjenica predsjednice predlaže da se pozove nadležnu osobu Rijekaprometa Elia Biasiola 
da izađe na terenski izvid nogostupa u ulici Martinkovac. Vijeće se slaže sa navedenim. 
Zaključak: 

 dopis će se uputiti nadležnim službama 
 
 
Predsjednica vijeća izlaže vijeću činjenicu da je zbog lošeg vremena ostalo nerealizirano 
1.200,00 kn koji su bili namijenjeni za postavljanje i montažu bine za Dan MO Srdoči – 
Križevicu 2017. Kako se ti novci nisu iskoristili predlaže da se za taj novac organiziraju dječje 
predstave. Vijećnici su jednoglasno podržali prijedlog. 
Zaključak: 

 nerealizirana sredstva za najam i postavljanje pozornice na manifestaciji dana 
MO iskoristiti će se za predstavu za djecu u narednom periodu  

 
 
Zamjenica predsjednice kaže da je prometni znak kod Tonžina 9 nakon završetka radova 
postavljen nasred ceste.  
Zaključak: 

 tražiti će se nadležnog referenta Scarpu terenski sastanak sa zamjenicom 
predsjednice vijeća vezano uz prometnu regulaciju kod Tonžina 9 
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Predsjednica vijeća predlaže da se napravi nadopuna prijedloga komunalnih prioriteta za 
2018. godinu te predlaže da se u njih uvrsti „asfaltiranje platoa sa sjeverne strane OŠ 
Srdoči“, te „ postavljanje rasvjete sa sjeverne strane OŠ Srdoči.“ 
Zaključak: 

 nadležnim službama uputiti će se dopis kojim se traži nadopuna prijedloga 
komunalnih prioriteta 2018. godinu sa sljedećim stavkama: 
- asfaltiranje platoa sa sjeverne strane OŠ Srdoči“, 
- postavljanje rasvjete sa sjeverne strane OŠ Srdoči 

 
 
 
Predsjednica vijeća MO Srdoči otvara raspravu po pitanju lošeg stupnja sigurnosti pješačkog 
prometa na relaciji Grbci – Srdoči sa naglaskom na prometnu ugrozu školske djece. 
Predsjednica predlaže a vijeće podržava: 
Zaključak: 

 poslati će se dopis župniku Župe sv. Križ, kojim se isti moli da se zauzme kod 
biskupije za plansko osmišljavanje većeg stupnja sigurnosti pješaka u smislu 
pogodbe kojom bi se biskupija odrekla graničnog dijela parcele istočno od 
ulaza u župni dvor u korist Grada Rijeke čime bi se stvorili uvjeti za izgradnju 
nogostupa a vijeće bi podržalo realizaciju izgradnje srušenog zida i formiranja 
tog dijela ogradbene okućnice devastirane za potrebe nogostupa 

 
 
Zamjenica predsjednice vijeća predlaže da se pozove na sastanak po pitanju asfaltiranja 
bijele ceste Tonžino Vitas, Rumora, Ćiković, Kiš – Jerčinović, Vulelija sa ciljem upoznavanja 
sa situacijom na terenu i izvještavanja vijeća u kojoj fazi je projekt. 
Zaključak: 

 pozvati će se na sastanak Vitas, Rumora, Ćiković, Kiš – Jerčinović, Vulelija sa 
ciljem upoznavanja sa situacijom na terenu i izvještavanja vijeća u kojoj fazi je 
projekt. 
 
 

Vijećnica Vujnović predlaže da se traže informacije kada će započeti radovi na  uređenju 
prometnog otoka na raskrižju Ulica Bartola Kašića i Miroslava Krleže te asfaltiranje kolnika 
Bartola Kašića. 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis nadležnim službama 
 
 
Zamjenica predsjednice predlaže da se pozove na sastanak komunalni redar da se popriča s 
njim o komunalnoj problematici. 
Zaključak: 

 pozvati će se na sastanak komunalni redar 
 
 
Predsjednica predlaže da se ove godine ne planiraju igračke za program Doček sv. Nikole 
2017. nego da se kupe slatkiši. Vijeće jednoglasno podržava ovaj prijedlog.  
Zaključak: 

 tražiti će se rebalans ili preraspodjela sredstava programa Doček sv. Nikole 
kojom će se sva predviđena sredstva, osim 300,00 kn za glumca koji će glumiti 
sv. Nikolu, prebaciti na poziciju odakle će se kupiti isključivo slatki paketi za 
djecu 
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Predsjednica predlaže da se za blagdane upriliči priredba za djecu. Vijećnici se slažu. 
Potražiti će ponudu primjerene predstave. 
 
 
Sjednica je službeno završila u 21:56 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od sedam (7) stranica. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 

                      Predsjednica VMO Srdoči 
            Filipa Capan 

 

 

 


