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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/15-23/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  10. srpnja 2015. 

                          
 

ZAPISNIK 
S 14. SJEDNICE VMO SRDOČI 

 
sjednica VMO Srdoči održana je 30. lipnja 2015. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4. 

Sjednici su bili nazočni: 
- Dario Konta, predsjednik VMO Srdoči 
- Valter Grgurić, član VMO Srdoči  
- Franco Pines, član VMO Srdoči  
- Filipa Vidmar, zamjenica predsjednika VMO Srdoči  
- Višnja Vujnović, članica VMO Srdoči 
- Martina Bogdanić, tajnica MO Srdoči  

 
 

 
Ostali nazočni: 

- Berislav Srdoč, predstavnik Udruge vinara, vinogradara i voćara od Srdoč 
- Dražen Abramović, predstavnik Udruge vinara, vinogradara i voćara od Srdoč 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Srdoči Dario Konta, prethodni dnevni red glasi: 
 
 

DNEVNI RED 
 

1.  Finalni dogovor oko realizacije programa Vijeća „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon,  
prozor“ 

2. Prometna signalizacija kod Dječjeg vrtića Srdoči 
3. Razno 

 
Predsjednik je predložio novi dnevni red koji glasi: 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Razno 
2.   Finalni dogovor oko realizacije programa Vijeća „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon,  

prozor“ 
3. Prometna signalizacija kod Dječjeg vrtića Srdoči 
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Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
Jednoglasno se usvajaju se zapisnici sa 10., 12., i 13. sjednice.  
 
 
AD 1 
Predsjednik pozdravlja prisutne, zahvaljuje se na odazivu i prepušta im riječ. Abramović i 
Srdoč upoznaju prisutne sa radom udruge, razlozima osnivanja, načinima dosadašnje 
suradnje sa drugim institucijama, organizacijama i građanima, autohtonim sortama trsja ovog 
područja i dr. Naglašavaju da su oni proizašli kao jedni od osnivača udruge Belica iz Kastva 
a koji imaju prebivalište na području Grada Rijeke, broje 100-tinjak članova te su im glavne 
aktivnosti prenošenje iskustva novim generacijama i zainteresiranima. Nadalje su predstavili 
glavna događanja tokom godine koja obilježavaju a to su Križevica, Vinceko i Stipanja kao 
tradicijski bitni elementi stoljetne vinske tradicije ovog kraja. Predstavnici udruge traže 
logističku potporu u radu i organizaciji daljnjih događanja u čemu ih savjetuju predsjednik 
Vijeća Dario Konta i vijećnik Franco Pines.  
 
Odlaze predstavnici udruga te Vijeće samo nastavlja sa radom. 
 
Zaključak: 

 Vijećnici su navedeno primili na znanje.  
 
Predsjednik je izložio pristigle dopise te je ustvrdio da u slučaju upita firme Pert d.o.o. o 
načinu prolaska vozila dvorišnim prostorom Rijekaprometa u vrijeme kada je na njihovom 
prostoru djelovala firma Elektromehanika Vijeće MO nije nadležno. Također izlaže prispjeli 
odgovor VIK-a na upit gosp. Lušića o postavljanju hidranta u Ulicu Gustava Krkleca za koji je 
navedeno da postojeći hidranti zadovoljavaju odredbe o "Pravilniku o hidrantskoj mreži za 
gašenje požara".  
 
Zaključak: 

 Vijećnici su navedeno primili na znanje.  
 

 
Vijećnik Franco Pines izvještava Vijeće da je dobilo poziv na memorijalni turnir koji će se 
održati sljedeću subotu u 15,30 na boćariji te da boćari traže sastanak sa Vijećem da vide 
kako bi im ono moglo pomoći. Predsjednik VMO se dogovorio sa vijećnikom Frankom 
Pinesom da se čuje sa zainteresiranim boćarima, iskomunicira njihovo pitanje i vidi može li 
se što pomoći.  
 

Zaključak: 

 Vijećnici su navedeno primili na znanje.  
 
 
 
Predsjednik daje na glasanje prijedlog da se prihvati prijedlog Energa d.o.o. od 10. lipnja 
2015. godine koji umjesto traženih rasvjetnih tijela predlaže zamjenu dotrajalih rasvjetnih 
tijela na igralištu u Ulici Bartola Kašića a koji bi se platili od nerealiziranih sredstava 
komunalnih prioriteta iz 2014. godine. Vijeće je jednoglasno prihvatilo odluku o prihvaćanju 
prijedloga Energa o zamjeni dotrajalih rasvjetnih tijela na igralištu u Ulici Bartola Kašića.  
 
 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis Energu d.d.  kojim se prihvaća prijedlog o zamjeni dotrajalih 
rasvjetnih tijela na igralištu u Ulici Bartola Kašića 
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Zamjenica predsjednika VMO Srdoči Filipa Vidmar kaže da ju je više roditelja kontaktiralo sa 
pitanjem da li se mogu postaviti ležeći policajci ispred OŠ Srdoči u Ulici Ante Modrušana te 
pita može li se u pogledu toga što napraviti. Predsjednik odgovara da ta ulica ide ionako u 
rekonstrukciju. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
Predsjednik Dario Konta traži da se isključi diktafon koji snima sjednicu za potrebe 
sastavljanja zapisnika. Tajnica odgovara da je dobila uputu od nadređenih da se sjednice 
zbog potreba sastavljanja zapisnika snimaju. Predsjednik VMO Dario Konta kaže da upute 
nisu obvezatne te daje na glasanje prijedlog da se sjednice ne snimaju. Predsjednik VMO 
Srdoči pita tajnicu zašto naknade za vijećnike kasne sa isplatama te traži da se to ispita, pita 
za odgovor Gradonačelnika ili Odjel financija. Napominje da se radi o manje od 100 kuna po 
vijećniku. Tajnica odgovara da kasne ali se sve uplate. 
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Srdoči jednoglasno je glasalo za odluku da se sjednice Vijeća tonski 
ne snimaju 

 pitati će se zašto naknade kasne 
 
Vijeće je raspravljalo o rebalansu financijskog plana zbog potrebe izmjene pozicija unutar 
programskih aktivnosti Vijeća. Predsjednik VMO Srdoči dao je na glasanje prijedlog o 
usvajanju rebalansa. Rebalans je jednoglasno usvojen. 
 

 usvojen je Rebalans financijskog plana Vijeća MO Srdoči za 2015. godinu 
 
AD 2 
Zamjenica predsjednika VMO Srdoči Filipa Vidmar izložila je odluku komisije koja je odlučila 
da će se u akciji "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" nagradni fond podijeliti na 
način da se nagradi 4.-ero prijavljenih natjecatelja koji će dobiti poklon bon u vrijednosti od 
300,00 kn a ostali prijavljeni dobiti će ukrasne tegle za bilje. Svi prijavljeni natjecatelji dobiti 
će i priznanje za sudjelovanje. Dogovorena je podjela nagrada i prigodno svečano druženje 
za petak 3. srpnja 2015. godine u 18 sati. Također je dogovoreno da će se tom prigodom 
postaviti i izložba radova od prirodnih materijala kamena i drveta Ankice Lazanja te  
organizirati okrjepa. 
 
Zaključak: 

 u programu "Birajmo najljepšu okućnicu, balkoni prozor" prvih 4.-ero 
nagrađenih dobiti će za nagradu poklon bon u vrijednosti od 300,00 kn, ostali će 
dobiti prigodne ukrasne tegle za cvijeće 

 
 
AD 3 
Predsjednik Vijeća MO Srdoči daje na glasanje prijedlog da se prihvati prijedlog prometne 
signalizacije Rijekaprometa i Odjela za komunalni sustav o postavi usporivača prometa u 
Ulici Mate Lovraka dan od Rijekaprometa d.o.o. a opisan u dopisu od 29. svibnja 2015. 
godine. 
 

Zaključak: 

  Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da prihvaća prijedlog prometne 
signalizacije u Ulici Mate Lovraka  
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Predsjednik Vijeća MO nalaže da se na sljedeću sjednicu pozove Vera Predović, Goran 
Perković i Nenad Paladin jer su uputili zamolbe Vijeću MO Srdoči da ih se primi na sastanak 
da izlože svoje probleme.  
 
Zaključak: 

 na sljedeću sjednicu pozvati će se Vera Predović, Goran Perković i Nenad 
Paladin 

 
 
Predsjednik Vijeća MO Dario Konta upoznaje vijećnike sa prispjelim dopisom Odjela gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem o izradi Izmjene i dopune 
Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči u Rijeci. 
 
Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje 
 
 
Predsjednik Vijeća MO Srdoči upoznaje vijećnike sa dopisom Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav koji u odgovoru na zahtjev za postavljanjem stupića u Ulici Tina Ujevića 
između broja 33 i 47 odgovara da se ne mogu postaviti stupići dok se ne osigura veći broj 
parkirnih mjesta izgradnjom parkirališta između brojeva 43 i 47 u Ulici Tina Ujevića, a 
sukladno dogovoru sa predsjednikom Vijeća MO Srdoči Dariom Kontom i predsjednicom 
Pododbora za komunalnu djelatnost Željkom Matković na sastanku koji je održan 13. ožujka 
2015. godine u OGU za komunalni sustav. Predsjednik nalaže da se pošalje odgovor da se 
od parkirališta na tom mjestu odustalo te da se moli da se stupići postave. 
 
Zaključak: 

 uputiti će se dopis OGU za komunalni sustav da se na potezu ulice Tina Ujevića 
od broja 33 do broja 47 postave stupići na nogostupu 
 

 

 
Sjednica je završila u 19:45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranica. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 
Predsjednik VMO Srdoči: 

Dario Konta 
 

         
     
 

 


