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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-23/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  2. prosinac 2014. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 4. SJEDNICE VMO SRDOČI 
 

sjednica VMO Srdoči održana je 1. prosinca 2014. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 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 
- Martina Bogdanić, tajnica MO Srdoči 

Ostali nazočni: 
- Željka Matković 

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Filipa Vidmar, zamjenica predsjednika VMO Srdoči 
- Viktor Šalić, član VMO Srdoči 

 
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Srdoči Dario Konta i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Usvajanje Plana prioriteta komunalnih akcija za 2015. godinu 
2. Program "Dan dječje radosti" 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
Predsjednik Dario Konta predložio je da se u Planu prioriteta komunalnih akcija za 2015. 
godinu točka koja se odnosila na sanaciju ulice Tonžino promjeni u sanaciju Ulice Kurirski 
put od kućnog broja 24 do kućnog broja 10.  
 
Razlog promjene je što su stručne službe Rijeka prometa d.d. utvrdile da je prethodno 
namjeravani dio za sanaciju ulice Tonžino u privatnom vlasništvu. Prijedlog je dan na 
glasanje. 
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Zaključak: 

 Jednoglasno je usvojen prijedlog da se u Planu prioriteta komunalnih akcija za 
2015. godinu umjesto Ulice Tonžino sanira Ulica Kurirski put od kućnog broja 
24 do kućnog broja 10. 

 
 
AD 2 
 
Predsjednik VMO Srdoči Dario Konta otvara raspravu vezanu uz program Dan dječje radosti. 
koji će se održati, kako je dogovoreno sa školom, 23. prosinca 2015. godine. Izvijestio je 
Vijeće da je bilo pritužbi sa strane građana koji su zahtijevali da bude omogućeno da u 
program darivanja Djeda Božićnjaka uđu i njihova djeca koja su mlađa od 3 godine, među 
njima najviše se isticala gđa Ana Blečić. Vijećnici su  upoznati sa njenim dopisima. Vijećnici 
su razgovarali o tome da djeca mlađa od 3 godine često nemaju potrebnu koncentraciju za 
praćenje predstave. Zbog blizine nadolazećeg programa i popratnih aktivnosti (sakupljanje 
učešća u poklonima) predsjednik VMO Dario Konta daje prijedlog da se ove godine dobna 
granica djece koja mogu učestvovati u darivanju smanji na 0 god, tj da u aktivnosti darivanja  
mogu sudjelovati sva djeca koja su mlađa od navršenih 7. godina. Prijedlog je dan na 
glasanje, jednoglasno je usvojen. 

Zaključak: 

 U darivanja Djeda Božićnjaka koje će se odvijati unutar programa Dan dječje 
radosti mogu sudjelovati djeca svih uzrasta do navršene 7. godine života. 

 
Predsjednik Dario Konta predlaže da za sudjelovanje djece u darivanju Djeda Božićnjaka 
roditelji plaćaju učešće u poklonu kako je izglasano; 50,00 odnosno 20,00 kn sa potvrdom o 
dječjem doplatku, bez obzira kojeg je uzrasta dijete. Prijedlog je dan na glasanje, 
jednoglasno je usvojen. 

Zaključak: 

 Sva djeca, bez obzira kojeg su uzrasta, plaćaju 50,00 odnosno 20,00 kn ukoliko 
roditelji  primaju dječji doplatak. 

 
 
AD 3 
 
Predsjednik VMO Srdoči Dario Konta dao je na glasanje prijedlog da se darivanje koje će se 
odvijati unutar programa Doček sv. Nikole 2015. organizira za djecu starosti od 3 do 7 
godina.  

Zaključak: 

 Jednoglasno je usvojeno se unutar programa Doček sv. Nikole 2015. darivanje 
organizira za djecu starosti od 3 do 7 godina. 

 
Predsjednik VMO Srdoči Dario Konta dao je na glasanje prijedlog da učešće u poklonu koji 
će se darivati unutar programa Doček sv. Nikole 2015., iznosi 50,00 kn. 

Zaključak: 

 Jednoglasno je usvojeno da učešće u poklonu koji će se darivati unutar 
programa Doček sv. Nikole 2015., iznosi 50,00 kn. 

 
 
Tajnica MO Srdoči izložila je tijek pripremnih radnji, koje traju od početka studenog a odnose 
se na: 3 sastanka sa ravnateljem OŠ Srdoči, učiteljima i osobljem škole koje će sudjelovati u 
predstavi, broj točaka u priredbi, dogovor sa osobom koja će predstavljati Djeda Božićnjaka, 
dogovori sa trgovačkim predstavnicima dućana sa dječjim igračkama za poklon pakete za 
djecu, izvid mogućih artikala koji bi išli u slatke pakete, pregovore sa mogućim vanjskim 
izvođačima predstava. Izložila je plan i raspored dežurstava za prikupljanje novčanih učešća 
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u poklonima Djeda Božićnjaka te izložila i pokazala izabrane uzorke igračaka koji su dobiveni 
na revers od trgovačkih putnika igračkama. Obavijestila je vijećnike da je najizgledniji datum 
održavanja predstave 23. prosinca koji se pomaknuo sa 19. zbog drugih korisnika prostora 
škole koji će održavati svoj program.  

Zaključak: 

 Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
Vijećnik Valter Grgurić podsjetio je prisutne na naophodnost javne zahvale i izrade 
zahvalnica za firme Domeni d.o.o. te Ružić graditeljstvo d.o.o., koje su u ovo recesijsko 
vrijeme donirale 800,00 odnosno 500,00 kn za realizaciju programa Dan dječje radosti. 

 
Zaključak: 

 Napraviti će se zahvalnice koje će se uručiti poduzećima Domeni d.o.o. i Ružić 
graditeljstvo d.o.o. za doprinos pri realizaciji programa Dan dječje radosti te će 
ih se javno navesti pri obraćanju okupljenima na uvodnom govoru i otvaranju 
navedenog programa. 

 
Predsjednik VMO Srdoči Dario Konta najavio je da će sljedeća radna sjednica biti 16. ili 17. 
prosinca na kojoj će se morati usvojiti financijski plan Vijeća mjesnog odbora za 2015. a koji 
još u detaljnom obliku nije stigao iz Grada. 

Zaključak: 

 Vijećnici su navedeno primili na znanje. 
 
 
Sjednica je završila u 20:40 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 
Predsjednik VMO Srdoči: 

Dario Konta 
 

  
 
 
 
 

         
                                                  
 


