
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR ŠKURINJSKA DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-31/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  22. 2. 2016.  

 
   

 
 

ZAPISNIK   
 

S 14. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 
 
 

14. sjednica VMO Škurinjska Draga  održana je  18. 2. 2016. s početkom u 16,00 sati u 
prostorijama MO Škurinjska Draga, Porečka 94. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 
1. Pavao Mataija, predsjednik VMO 
2. Stjepan Kamber, zamjenik predsjednika 
3. Saša Brusić, član VMO 
4. Zoran Plavčić, član VMO 
5. Kristina Barić, član VMO 
6. Dragana Ivošević, tajnica  

 
 
 
 
 

DNEVNI RED  
 

1. FISKALNA ODGOVORNOST 
2. ZAHTJEV VIJEĆU 
3. VIŠAK SREDSTAVA PO PRIORITETIMA IZ 2015. 
4. NABAVKA MATERIJALA ZA TURNIR U BRIŠKULI I TREŠETI 
5. RAZNO 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  

  
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća Pavao Mataija predložio je da se prihvate dokumenti koji se odnose na 
fiskalnu odgovornost Mjesnog odbora Škurinjska Draga za 2015. godinu, a članovi su 
jednoglasno donijeli  
 
 
Zaključak 
  



  

Prihvaćaju se slijedeći dokumenti: Izjava o prihvaćanju fiskalne odgovornosti za 
proračunsku godinu 2015, Upitnik o fiskalnoj odgovornosti i Izvješće o otklonjenim 
slabostima. 
      
 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća pročitao je zahtjev Jurice Čačića koji želi da se Vijeće ponovo obrati Rijeka 
prometu sa zahtjevom da se regulira priključak sa Jelićeve na Osječku ulicu. Iako je zahtjev 
relativno nerazumljivo sročen,  Vijeće je jednoglasno donijelo slijedeći 
 
 
Zaključak: 
 
Zahtjev g. Čačića, uputiti Rijeka prometu da opet procijeni prometnu situaciju na križanju 
Jelićeve ulice s Osječkom, odnosno da se, ukoliko su se stekli prometni uvjeti, dozvoli 
skretanje iz Jelićeve u Osječku u pravcu istoka /prema centru grada/.  
 
AD 3 
 
 
Predsjednik Vijeća obavijestio je o traženju 

- Energa da se Vijeće ponovo /budući Energo ne može postavljati svjetleća upozorenja u 
trupu ceste/, očituje o ostatku sredstava,  

- te Rijeka prometa da se Vijeće očituje o iznosu od 21.732,50 kn koja su preostala od 
sredstava prioriteta za 2015. godinu Vijeće je donijelo ovaj:  

 
Zaključak: 
 

- Višak sredstava koja su namijenjena javnoj rasvjeti na području MO Škurinjska 
Draga utrošit će se na način da se kod Osječke 22 pojača javna rasvjeta na način da 
se zamijene dva rasvjetna tijela na postojećim stupovima javne rasvjete zapadno i 
istočno /iznad i ispod/ pješačkog prijelaza. 
 

- Višak sredstava u Rijeka prometu nakon realizacije prioriteta za 2015. utrošit će se 
na potpuno uređenje južnog prilaza stubištu ispod vijadukta u Mihačevoj dragi.   

 
AD 4 
 
 
Vezano uz sportski turnir u briškuli i trešeti koji će se održati 28. veljače 2016. Vijeće je 
jednoglasno donijelo ovaj: 
 
Zaključak: 
 
Zbog potrebe nabavke medalja i igraćih karata u iznosu od 366,13 kn sačinit će se 
preraspodjela pozicija financijskog plana za 2016.  Sa pozicije 957 iz samouprave prebacit 
će se iznos navedeni iznos na poziciju 958. Ova izmjena usvojit će se i prilikom usvajanja 
rebalansa fin plana za 2016. 
 
 

 

Sjednica je završila u 18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.  
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinjska Draga: 

 
               Dragana Ivošević Pavao Mataija 
 


