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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-23/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  25. studenog 2014. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 2. SJEDNICE VMO SRDOČI  
 
sjednica VMO Srdoči održana je 25. studenog 2014. (utorak) s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Dario Konta, predsjednik VMO Srdoči 
- Filipa Vidmar, zamjenica predsjednika VMO Srdoči 
- Valter Grgurić, član VMO Srdoči 
- Franco Pines, član VMO Srdoči 
- Martina Bogdanić, tajnica MO Srdoči 

 
Sjednici nije bio nazočan: Viktor Šalić, član VMO Srdoči 
 
Ostali nazočni: 

- Stasio Scarpa, predstavnik Rijeka prometa d.d. 
- Divna Pedić, stručna suradnica za mjesnu samoupravu 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Dario Konta i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Dopuna Plana prioriteta komunalnih akcija za 2015. godinu 
2. Prijedlog programa rada za 2015. godinu 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Predstavnik Rijeka prometa d.d. Stasio Scarpa izložio je trenutno stanje u dinamici realizacije 
Plana komunalnih prioriteta za 2014. godinu te nakon toga objasnio stavku po stavku Plana 
prioriteta komunalnih akcija za 2015. godinu. Predsjednik Dario Konta predložio je da se Plan 
prioriteta komunalnih akcija za 2015. godinu odgodi za sljedeću sjednicu kada će svi biti detaljnije 
upoznati sa problematikom a da se na ovoj sjednici fokusiraju na rasporedu neutrošenih sredstava 
iz 2014. godine. Svi prisutni su se složili i prijedlog je jednoglasno usvojen.  
 
Zaključak: 

 Na sljedećoj sjednici odrađivati će se problematika Plana komunalnih prioriteta za 
2015.  

 
 
AD 2 

 Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Dario Konta otvorio je raspravu o prijedlozima 
Programa rada za 2015. godinu. Nakon kraće rasprave predsjednik je dao na glasanje 
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prijedlog da se svi predloženi programi usvoje sa manjim izmjenama u programu sporta te 
sa izmjenama u programu Dan dječje radosti.  

 Izmjene koje su dane na glasanje su: 
- učešće roditelja u poklonu Djeda Božićnjaka za djecu koja primaju dječji doplatak iznosi  

20,00 kn uz predočenje potvrde o istom 
- učešće roditelja u poklonu Djeda Božićnjaka za djecu koja ne primaju dječji doplatak iznosi 

50,00 kn 
- u darivanju Djeda Božićnjaka mogu sudjelovati djeca starosti od 3 do 7 godina (do polaska 

u školu) 
- ako obitelj ima dijete staro između 3 i 7 godina koje će sudjelovati u programu darivanja te 

mlađe koje je napunilo 2 godine, i ono mlađe dijete iznimno može sudjelovati u programu 
darivanja Djeda Božićnjaka 

 

Zaključak:  

 Vijeće Mjesnog odbora Srdoči jednoglasno je usvojilo predložene prijedloge 
programa rada. 

 
 
AD 3 
Predsjednik Dario Konta dao je prijedlog da se u ulici Tina Ujevića u potezu kod kućnih brojeva 33 
do 47 postave 2 velika prometna otoka na mjesto koje struka odredi kao najprikladnije.  Prijedlog je 
dan na glasanje.  
 

Zaključak: 

 Vijeće MO Srdoči jednoglasno je usvojilo prijedlog da se u ulici Tina Ujevića postave 
2 prometna otoka. 

 
 
Vijećnik Valter Grgurić dao je prijedlog da se ispita mogućnost  neometanog kretanja majki sa 
dječjim kolicima i osoba sa invaliditetom koje se kreću putem kolica. Predložio je da se ispita 
mogućnost postavljanja invalidnih rampi sa naglaskom na centar Srdoča, kod stupa za zastavu, 
kod toplane te u bližu okolinu Trgovačkog centra Plodine. Nakon kraće rasprave predsjednik Dario 
Konta dao je na glasanje prijedlog da se zatraži postavljanje invalidnih rampi na navedene pozicije. 

Zaključak: 

 Vijeće MO Srdoči jednoglasno je usvojilo prijedlog da se postave invalidne rampe u 
centru Srdoča.  

 
 
Vijećnik Valter Grgurić dao je prijedlog da se postave putokazi za dječji vrtić. Rekao je kako je u 
razgovoru sa voditeljicom vrtića saznao da se skoro godinu dana čeka na postavljanje putokaza a  
Predsjednik Dario Konta prijedlog je dao na glasanje. 

Zaključak:  

 Vijeće MO Srdoči jednoglasno je usvojilo prijedlog da se uputi ponovni dopis Rijeka 
prometu d.d.  za postavljanjem putokaza za vrtić. 

 
 
 
Vijećnik Valter Grgurić dao je prijedlog da se kod vrtića postavi neki oblik svjetlosne signalizacije koju bi 
mogle koristiti odgajateljice u vrtiću pri prelasku ceste sa grupama djece. Predsjednik Dario Konta otvorio je 
raspravu tijekom koje je dan prijedlog da se financiranje svjetlosne signalizacije plati iz preostalih sredstava 
komunalnih prioriteta za 2014. godinu. Predsjednik Dario Konta prijedlog je dao na glasanje. 
 

Zaključak:  

 Jednoglasno je usvojen prijedlog da se traži od Rijeka prometa postavljanje 
signalnog semafora kod vrtića na Srdočima. 
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Sjednica je završila u 19:40 sati.        
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
 

Martina Bogdanić 

Predsjednik VMO Srdoči: 
 

Dario Konta 
 

  
 
 
 


