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ZAPISNIK 

S 18. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 
 
 

18. sjednica VMO Škurinjska Draga  održana je u srijedu 21. 3. 2012. s početkom u 17,00 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. Zoran Plavčić, član VMO 
5. Andrej Briščik, član VMO 
6. Dragana Ivošević, tajnica MO 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
  
1. IMENOVANJE POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE 
2. ZAKON O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI 
3. PROGRAMSKA AKTIVNOST – EKO AKCIJA U MIHAČEVOJ DRAGI 
4. RAZNO 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

  
 
AD 1 

Vijeće je donijelo ovaj 
 
 
 
Zaključak: 
 

• Prijedlozi za imenovanje povjerenika civilne zaštite na području Mjesnog odbora 
Škurinjska Draga: 
 
1. Andrej Briščik, Rastočine 5 
2. Nada Dolinar, Lipa 2D 



  

3. Franko Bako, Jelićeva 3 
4. Milan Mandić, Rastočine 6 
 
 

AD 2 
 
 
Predsjednik Vijeća obavijestio je nazočne o sastanku na nivou predsjednika Vijeća u Gradskoj 
Vijećnici na kojem je bilo najviše govora o primjeni Zakon o fiskalnoj odgovornosti i u skladu s tim 
obavezu se Vijeće kao korisnik proračunskih sredstava strogo treba pridržavati slova zakona u 
svrhu zakonitog, namjenskog i svrsishodnog korištenja sredstava te učinkovitog i djelotvornog 
funkcioniranja sustava financijskog upravljanje u okviru financijskim planom utvrñenih sredstava. 
U skladu s navedenim po pitanju financijskog poslovanja Vijeće se i dalje treba striktno pridržavati 
predviñenog i namjenskog korištenja sredstava. Isto tako u skladu s navedenim potpisana je 
izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2011. 
 
 
Zaključak: 
 

• Članovi Vijeća informacije o fiskalnoj odgovornosti primili su na znanje i 
prihvaćaju ih. 
 

 
AD 3 
 
Tajnica je izvijestila članove Vijeća o tome da je s voditeljem akcije g. Krasnićem i MO Pehlin 
dogovorila da se akcija proljetnog čišćenja Mihačeve drage provede u travnju, budući su za 
ožujak neke akcije već dogovorene.  
 
Zaključak: 
 

• U akciji čišćenja Mihačeve drage aktivno učešće od strane Vijeća imat će 
Stjepan Kamber. U akciju koja će  održati u travnju uključit će se i ostali članovi 
Vijeća. 
 
  

 
AD 4 
 
-ureñenje prostora s južne strane Porečke ulice 
 
Tajnica je izvijestila da se započelo s priprema za ureñenje Porečke ulice. S obzirom na ranije 
održane dogovore i sastanke s grañanima sve teče mirno. Pročitan je dopis – prigovor grañana, g 
Mirka Grdinića, koji se načelno ne slaže s time da se taj prostor uredi jer će po njegovom 
mišljenju ono biti stjecište alkoholičara i narkomana. Mjesni odbor je dopis dobio na znanje a 
proslijeñen je u Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničkih komunalnih 
djelatnosti. 
Vijeće je donijelo ovaj  
 
 
Zaključak: 
 

• Prima se na znanje prigovor grañana Mirka Grdnića 
 
 
-ureñenje stolova za stolni tenis u Ulici Rastočine 
 
Član Vijeća, g. Birščik izvijestio je Vijeće da je on skupa sa članovima svoje stranke voljan 
dobrovoljno, na volonterskoj bazi popraviti stol za stolni tenis u Ulici Rastočine. Da bi se to moglo 
ostvariti potrebno je osigurati odreñenu količinu odgovarajućeg materijala i potreban alat.  
Vijeće je pozdravilo ovu akciju te donijelo 



  

 
Zaključak: 

• Uputiti dopis Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti i od njih zatražiti pomoć 
u vidu materijala i opreme za akciju mladih koji će popraviti stol za stolni tenis u 
Ulici Rastočine. 

 
 
-e-mailovi grañana 
 
Tajnica je uručila članovima Vijeća o e-mailove g. Horvata koji su stigli na mail adresu Mjesnog 
odbora. Vijeće je donijelo 
 
Zaključak: 

• Da se gospodinu Horvatu opet pošalje e-mail i ponudi mu se razgovor s 
članovima Vijeća o temi koju sam izabere.  
 

 
 
 

 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
 

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

               Dragana Ivošević                          Pavao Mataija 
 


