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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-23/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  28. studenog 2014. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 3. SJEDNICE VMO SRDOČI  
 
sjednica VMO Srdoči održana je 27. studenog 2014. s početkom u 19:00 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 
- Martina Bogdanić, tajnica MO Srdoči 

 
Sjednici nisu bili nazočni: Viktor Šalić i Franco Pines, članovi VMO Srdoči 
 
Ostali nazočni: 

- Željka Matković 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Dario Konta i predložio slijedeći 
 

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

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1  
 
Predsjednik VMO Srdoči Dario Konta predložio je da se točka 13. Prijedloga komunalnih 
prioriteta za 2015. godinu suspendira i zamjeni. Predložio je da se umjesto sanacije dijela 
ulice Tina Ujevića kod kućnog broja 11, sanira dio ulice Tonžino od kućnog broja 15a do 42. 
Prijedlog je dan na glasanje. 
 
Zaključak: 

 Jednoglasno je usvojeno da se točka 13. prijedloga komunalnih prioriteta 
promijeni te umjesto nje uvrsti prijedlog sanacije dijela ulice Tonžino od 
kućnog broja 15a do 42. 
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AD 2 

 Predsjednik VMO Srdoči Dario Konta otvorio je raspravu o dopuni programima rada 
te dao prijedlog usvajanja istih. Naglasak je stavljen na program Dan dječje radosti. 
Obrazložio je da je bilo upita oko mogućeg popusta za učešće u poklonima Djeda 
Božićnjaka od strane roditelja koji imaju dvoje ili više djece u dobi od 3 do 7 godina. 
Iznio je stajalište da bi Vijeće trebalo ostati pri tome da ne može postojati takav oblik 
popusta za drugo dijete jer se time ruši financijska konstrukcija organizacije 
programa. Predložio je da se glasa za prijedlog da se za drugo dijete iste obitelji 
plaća učešće u poklonu također u visini od 50,00 kn ukoliko roditelji ne primaju dječji 
doplatak, odnosno 20,00 kn za drugo dijete obitelji koja prima dječji doplatak, no da 
one rijetke obitelji koje imaju troje i više djece, u navedenoj predškolskoj dobi, dobiju 
za treće i svako sljedeće dijete besplatan poklon.  

 Predsjednik VMO Srdoči Dario Konta dao je na glasanje prijedlog da se glasa o 
nadopuni odluke da je cijena učešća u poklonu za dijete sa napunjenih 2 godine 
(ukoliko ima starijeg brata ili sestru koji će primati poklon) 50,00 kn po djetetu 
odnosno 20,00 ukoliko roditelji primaju dječji doplatak. Kako su vijećnici potvrdili ovo 
je jasno iz odluke sa ranije sjednice ali kako je bilo puno pitanja roditelja u tom smjeru 
dodatno se pojasnilo te je prijedlog dan na glasanje. 

 

Zaključak:  

 Vijeće je glasanjem jednoglasno usvojilo prijedlog da se oslobađanju plaćanja 
učešća u poklonima Djeda Božićnjaka djeca koja su treće, četvrto i svako 
slijedeće dijete u obitelji a koja imaju između 3 i 7 godina starosti. Vijeće je 
također jednoglasno usvojilo prijedlog da dijete sa navršenih 2 godine, ukoliko 
ima starijeg brata ili sestru koji sudjeluju u programu darivanja, također može 
sudjelovati u programu darivanja uz učešće od 50,00 odnosno 20,00 kn ukoliko 
roditelji primaju dječji doplatak. 

 
 
AD 3 
 
Zamjenica predsjednika VMO Srdoči Filipa Vidmar zatražila je da se pokrene pitanje 
vremenskog okvira u kojem će se krenuti u realizaciju vodovoda i kanalizacije ulice Kurirski 
put. Predsjednik Dario Konta otvorio je raspravu na tu temu na koju su se izjasnili svi vijećnici 
o vlastitim saznanjima koja imaju o problematici tog područja a koja se prvenstveno odnose 
na izuzetno obilno zadržavanje i neadekvatno zbrinjavanje oborinskih voda.  
 

Zaključak: 

 Uputiti će se dopis Vodovodu i kanalizaciji u kojem će se tražiti očitovanje u 
vezi vremenskog okvira u kojem će se pristupiti sanaciji Ulice Kurirski put. 

 

 
 
Predsjednik Dario Konta otvorio je raspravu o nerealiziranim komunalnim prioritetima iz 
2014. godine. Naglasio je potrebu inzistiranja na prenamjeni neutrošenih sredstava iz 2014. 
godine na način da se cjelokupni iznos preusmjeri na prometnu signalizaciju kod vrtića u vidu 

Predsjednik Dario Konta predložio je da se osnuje pododbor za komunalni sustav i da 
predsjednica ovog pododbora bude prisutna Željka Matković. Članove pododbora kao i 
zadaće i druge detaljne odredbe odrediti će se na nekoj od sljedećih sjednica. Prijedlog je 
dan na glasanje. 
 

Zaključak:  

 Osnovan je pododbor za komunalni sustav. Željka Matković jednoglasno je 
izabrana za predsjednicu pododbora za komunalni sustav. 
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semafora na magnetnu karticu. Također je naglasio neophodnost sigurnog okruženja za 
djecu vrtića kao jednu od bitnih stavki na kojoj će se kontinuirano raditi u sljedećem periodu. 
Prisutni vijećnici su se složili a vijećnik Valter Grgurić obavijestio je prisutne da je situacija u 
vrtiću na rubu pisanja peticije.  
 

Zaključak: 

 Ukoliko u dogledno vrijeme ne bude odgovora na iz Rijeka prometa d.d. na 
poslan dopis,  poslati će se požurnica i tražiti očitovanje. 

 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:45 sati.        
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

 
Martina Bogdanić 

Predsjednik VMO Srdoči: 
 

Dario Konta 
 

  
 
 
 

 


