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ZAPISNIK    
S 27. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 

 
 

27. sjednica VMO Škurinjska Draga  održana je  31. 5. 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. Kristina Barić, član VMO 
6. Dragana Ivošević, tajnica  

 
 

 
DNEVNI RED  

 
 

1. TEKUĆA PROBLEMATIKA  
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
  
AD 1 
 

 
Predsjednik Vijeća Mataija izvijestio je nazočne o: 
 
 

• početku građevinski radova na istočnoj strani parka u Porečkoj ulici koji se izvode po 
planu prioriteta iz 2016. godine. Radovi će se sastojati od rušenja postojećih zidića, nakon 
čega će se izvesti betonska staza koja će spojiti postojeću stazu sa izlazom na stepenište 
na istočnoj strani prema projektu.  

• putanji podneska grupe građana iz Ulice Mihačeva draga koju je Vijeće proslijedilo Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav i Odjelu za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem. Direkcija za komunalno redarstvo najprije je odbila je naš 
zahtjev zbog nenadležnosti, pa je Vijeće podnesak građana poslao na adrese Sanitarne 
inspekcije i Inspekcije zaštite okoliša u Rijeci. Nekoliko dana nakon toga Vijeće je dobilo 
obavijest Direkcije za komunalno redarstvo u kojem nas izvješćuju da su spis poslali 
Službi inspekcijskog nadzora zaštite okoliša pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u 
Šibeniku. 
 

• o tome da se 3. lipnja tradicionalno obilježavajući Dan svetog Vida, održavaju sportske 
igre na terenu Športskog društva Zamet Mjesni odbor Škurinjska Draga bit će zastupljena 



  

sa boćarima i ekipom za briškulu i trešetu. 

 

 
Zaključak: 
 
Članovi Vijeća ove informacije primili su na znanje i prihvatili ih. 
 
 
  
 
 

 

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 
 


