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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  SRDOČI 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-026-02/15-23/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  30. ožujka 2015. 

                          
 

ZAPISNIK 
S 9. SJEDNICE VMO SRDOČI 

 
sjednica VMO Srdoči održana je 23. ožujka 2015. (ponedjeljak) s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Srdoči, Miroslava Krleže 4. 

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

 
Ostali nazočni: 

- Željka Matković, predsjednica Pododbora za komunalnu djelatnost VMO Srdoči 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Franco Pines, član VMO Srdoči  
- Viktor Šalić, član VMO Srdoči 

 
Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice VMO Srdoči. 

 zapisnici su jednoglasno usvojeni 
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Srdoči Dario Konta i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Raspored sredstava iz 2014. godine 
2. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno.  
 
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća otvara raspravu o utrošku preostalih sredstava komunalnih prioriteta iz 
2014. godine. Nakon kraće rasprave postavljen je redoslijed prijedloga utroška sredstava iz 
prethodne godine. Prijedlog je dan na glasanje. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
Zaključak: 

 Uputiti će se dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav te  
Rijekaprometu da se preostalim sredstvima iz 2014. godine realizira sljedeće: 
1) sanacija kolnika Ulice Josipa Voltića od broja 2 do 22 
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2) sanacija kolnika Ulice Mate Lovraka od broja 4 do 15 
3) sanacija kolnika od raskrižje ulice  Bartola Kašića sa ulicom Miroslava 

Krleže do Bartola Kašića broja 10 
 

U slučaju da su preostala sredstva nedostatna predmeti će se realizirati po rednom 
broju.  

 
AD 2 
Predsjednik VMO izvijestio je Vijeće o potrebi osmišljene brige za kvalitetu života u naselju i  
brige za djecu te predložio raspravu o istom. Vijećnik Valter Grgurić dao je prijedlog da se 
dječjem vrtiću nabavi kamion pijeska jer se u dvorištu vrtića sakuplja voda i radi se veliko 
blato koje se unosi u prostorije vrtića. Predsjednik VMO je prijedlog dao na glasanje, 
prijedlog je jednoglasno usvojen. U raspravi se uočila potreba za više uređenih zelenih 
površina i parkova na Srdočima te je predsjednik VMO zatražio popis javnih gradskih 
površina koje bi se mogle preurediti u zelene površine, parkove i dječja igrališta. Predsjednik 
VMO naglasio je nezadovoljstvo majki koje vode djecu na dječja igrališta na kojima često psi 
vrše nuždu te naglasio (ne) kulturu osoba koje na dječje igralište vode pse. Predložio je da 
se sva dječja igrališta na Srdočima ograde malom ogradom i vratima koja bi se mogla 
zatvoriti te tako onemogućiti ulazak životinja. Predsjednik VMO predložio je da se traži od 
nadležnih službi mogućnost proširenja već postojećeg dječjeg igrališta kod škole, nove 
moderne sprave za djecu, ograda za nogometno igralište (zbog životinja), redovitu zamjenu 
mrežica na koševima i nogometnim golovima te da se ispita mogućnost postavljanja 
pješčanika za najmanju djecu.  
 

Zaključak: 

 Uputit će se dopis Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom o potrebi 
Dječjeg vrtića Rijeka - PPO Srdoči,  za kamionom pijeska 

 Uputiti će se dopis Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem sa upitom o popisu javnih površina u vlasništvu 
Grada Rijeke 

 Uputit će se dopis Odjelu gradske upraveza komunalni sustav, Direkciji za 
zajedničke komunalne poslove sa zamolbom sa postavljanjem klupica u parku 
u Ulici Mate Lovraka, istočno od zgrade na adresi Srdoči 66 

 Uputit će se dopis Odjelu gradske upraveza komunalni sustav, Direkciji za 
zajedničke komunalne poslove sa zamolbom da se sva dječja igrališta na 
Srdočima ograde niskom ogradom i zatvore vratima kako bi se onemogućio 
ulazak životinja na područje igrališta 

 Uputit će se dopis nadležnim službama i Odjelu gradske upraveza komunalni 
sustav, Direkciji za zajedničke komunalne poslove sa zamolbom za proširenje 
već postojećeg dječjeg igrališta kod škole, novim modernim spravama za 
djecu, ogradom za nogometno igralište (zbog životinja), redovitu zamjenu 
mreže na koševima i nogometnim golovima te da se ispita mogućnost 
postavljanja pješčanika za najmanju djecu. 

 
 
 

 
Vijećnik Valter Grgurić predložio je da se na području Srdoča napravi park za pse ( "Vau - 
vau park") gdje bi se oni mogli slobodno istrčavati te predložio lokaciju na raskrižju ulica Mate 
Lovraka i Antuna Branka Šimića kod kućnog broja 13.  
 

Zaključak: 

 Uputit će se dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkciji za 
zajedničke komunalne poslove sa zamolbom da se na predloženoj lokaciji 
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napravi "Vau – vau park" šetnica za pse 
 
 
Predsjednik VMO izrazio je nezadovoljstvo jer predstavnici Rijekaprometa još uvijek nisu 
izašli na teren i zajedno sa Valterom Grgurićem, kontakt osobom iz Vijeća, odredili točne 
lokacije za postavljanje invalidskih rampi na pješačke prijelaze u centru Srdoča. Predsjednik 
VMO zajedno sa vijećnikom Valterom Grgurićem nacrtao je idejni nacrt lokacija gdje su hitno 
potrebne invalidske rampe. Dao je prijedlog na glasanje da se usvoje navedene lokacije. 
Prijedlog je jednoglasno usvojen.  

 
Zaključak: 

 Uputiti će se dopis Rijekaprometu sa idejnim nacrtom lokacija za postavljanje 
invalidskih rampi 

 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 18:50 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 

Martina Bogdanić 
Predsjednik VMO Srdoči: 

Dario Konta 
 

 
         

                     
 

 

 


