
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR ŠKURINJSKA DRAGA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-31/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2  
Rijeka,  10. 3. 2017.                                   

 
    

ZAPISNIK    
S 25. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 

 
 

25. sjednica VMO Škurinjska Draga  održana je  9. 3. 2017. 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. Dragana Ivošević, tajnica  

 
Odsutna: 
 
1. Kristina Barić, član VMO 

 
 

DNEVNI RED  
 
 

 
1. AKTUALNA PROBLEMATIKA 
2. RAZNO 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
  
AD 1 
 

- Park u Jelićevoj 
 

Predsjednik Vijeća Mataija izvijestio je o kronologiji vezano uz odvijanje projektiranja 
parka u Jelićevoj ulici. Nakon što je Odjel gradske uprave za provedbu prostornog 
uređenja i građenje izdao Lokacijsku dozvolu, na nju je upućena žalba najprije 
Ministarstvu graditeljstva a kada ju je Ministarstvo odbilo, i Upravnom sudu. Postupak na 
Upravnom sudu još uvijek traje, te se očekuje da će žalba, budući da nema uporišta u 
zakonu, biti odbijena pa će lokacijska dozvola postati pravomoćna. 
Nakon toga pokrenut će se nužni zakonom propisani koraci; upis parcelacijskog elaborata 
u zemljišne knjige, izrada glavnog projekta, ishođenje potvrda javnopravnih tijela da je 
glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima, te izrada izvedbenog projekta i 
troškovnik radova. Nakon navedenih radnji krenut će se s početkom radova na uređenju 
parka.  
 



  

Zaključak: 
 
Prihvaća se izvješće  predsjednika Vijeća. 
  
 

- Problem skretanja u Jelićevu ulicu 
 
Predsjednik Vijeća Pavao Mataija izvijestio je Vijeće da se građani ponovo interesiraju oko 
rješenja problema izlaska iz Jelićeve ulice.   
 
 
Zaključak 
  
Vijeće podupire traženja građana u rješavanju problema ulaska/izlaska iz Jelićeve ulice, te 
će u tu svrhu zainteresiranim građanima predočiti traženu dokumentaciju. Zadnji pokušaj 
da se ovaj problem riješi bio je sredinom 2016. godine, kada se Vijeće obratilo nadležnima: 
Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav, te  Gradonačelniku Rijeke.  
 
 

- Realizacija programa rada 
 
 

Predsjednik izvještava da se program rada Edukacija i integracija za koji je predviđeno da se 
odvija tijekom školske godine, realizira od ovoga mjeseca. Program provodi Udruga Oaza tako da 
se odvijaju sastanci s roditeljima djece manjinske skupine koji pohađaju OŠ „Škurinje“.   
Na sastancima se uz vodstvo psihologa, pedagoga s majkama djece razgovara o aktualnim 
zanimljivim temama, problemima s kojima se roditelji susreću u odgoju i obrazovanju djece i sl. 
 
 
 
 

 

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 
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