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ZAPISNIK 

S 12. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 
 
 

12. sjednica VMO Škurinjska Draga  održana je u srijedu 14. 9. 2011. s početkom u 19,30 sati u 
prostorijama MO Škurinjska Draga, Porečka 94. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 

1. Pavao Mataija, predsjednik VMO 
2. Stjepan Kamber, zamjenik predsjednika VMO 
3. Franko Bako, član VMO 
4. Andrej Briščik , član VMO 
5. Zoran Plavčić, član VMO 
6. Dragana Ivošević, tajnica MO 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
  
1. RASPRAVA O PRIJEDLOGU UREðENJA ZELENE POVRŠINE U POREČKOJ ULICI 

JUŽNO OD BROJEVA 34 DO 94 
2. IZRADA PROGRAMA RADA ZA 2012. 
3. RAZNO 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
  
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Mataja Pavao obavijestio je nazočne o tome da je stigao 
prijedlog ureñenja zelene površine u Porečkoj ulici od brojeva 34 do 94. Naime, na traženje 
grañana Porečke ulice Vijeće u prošlom sazivu iniciralo je ureñenje ove površine što je prihvatilo i 
Vijeće u sadašnjem sazivu. Tako je Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija 
zajedničke komunalne djelatnosti zatražila i dobila idejni projekt ureñenja tog dijela MO-a. 
Projekt je proslijeñen Vijeću Mjesnog odbora Škurinjska Draga a od Vijeća se traži da se očituje o 
prijedlogu.  
Nakon rasprave donijet je ovaj 
 
 
Zaključak 
 



  

• Vijeće Mjesnog odbora Škurinjska Draga će za srijedu, 28. rujna u 18,30 sati 
sazvati Zbor grañana Porečke ulice na koji će pozvati i predlagača rješenja 
prostora koji će zainteresiranim grañanima prezentirati svoj prijedlog idejnog 
rješenja predmetnog prostora.  

      Na Zboru će grañani neposredno donijeti konačnu odluku i dati svoje mišljenje  
      o idejnom rješenju južne strane Porečke ulice.  
• Voditelj Zbora grañana koji će se održati 28. rujna 2011. bit će zamjenik 

predsjednika Vijeća Stjepan Kamber. 
    

 
AD 2 
 
 
Izrada Programa rada za 2012. godinu 
 
 
Predsjednik Vijeća izvijestio je nazočne o potrebi izrade drugog dijela Programa rada za slijedeću 
godinu. Naime prioriteti za 2012. koji su sastavni dio programa rada, izrañeni su i prolaze 
uobičajenu proceduru te će od strane Gradskog Vijeća biti usvojeni koncem godine.  
Nakon diskusije donijet je  
 
Zaključak 
 
Prijedlog Programa rada za 2012. godinu izradit će predsjednik uz konzultacije sa svim 
članovima Vijeća. Rok za izradu prijedloga Programa je konac rujna, kada će se na sjednici 
Vijeća koja će se održati u listopadu Program za slijedeću godinu usvojiti. 
 
 

AD 3 
 
Razno 
 
Dopis grañana Ulice Antuna Mihića 
 
Na adresu Vijeća stigao je dopis Šojat Davora koji je reagirao na članak objavljen na web 
stranicama Mjesnog odbora o protočnosti prometa i smanjenu opterećenja raskrižja Osječka – 
Mihačeva draga. Dopis u kojem dotični grañanin u ime više grañana navedene Ulice izražava 
svoje nezadovoljstvo predloženim rješenjem  pročitao je predsjednik Vijeća. Nakon diskusije 
donijet za ovaj 
 
Zaključak 
 
 
Vijeće Mjesnog odbora uputit će presliku dopisa grañana Ulice Antuna Mihića Rijeka 
prometu i zatražiti da stručne službe Rijeka prometa ponovo izvide situaciju na terenu, 
provjere navode iz dopisa te o preregulaciji konzultiraju i privredne subjekte sa terena.  
 
 
 
Sjednica je završila u 22,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:  Predsjednik VMO Škurinjska Draga: 
 

               Dragana Ivošević                          Pavao Mataija 
 
 
 

 

 


