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ZAPISNIK    
S 29. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 

 
 

29. sjednica VMO Škurinjska Draga  održana je  19. 9. 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. PRIPREMA ROGRAMA RADA VIJEĆA MJESNOG ODBORA ZA 2018. GODINU 
2. ZAHTJEV GRAĐANA 
3. TUŽIBABA GRAĐANA  
4. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA HOD-a ZA 2017. 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
  
AD 1 
 

 
Tajnica Vijeća podijelila je Upute za prijavu programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora koje 
financira Odjel za gradsku samoupravu i upravu za 2018. godinu, te je nakon razmatranja istih  
donijet ovaj  
 
Zaključak: 
 
Članovi Vijeća će prema dobivenim uputama pripremiti prijedloge programa za 2018, koje 
će međusobno usuglasiti i usvojiti na slijedećoj sjednici Vijeća. 
 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća pročitao je zahtjev i prijedlog građana koji je poslao Rijeka prometu, a Rijeka 
promet ga uputio Mjesnom odboru. Nakon razmatranja prijedloga g. Dukića i Rijeka prometa 
jednoglasno je donijet slijedeći: 



  

 
Zaključak: 
 
Rijeka prometu i gospodinu Toni Dukiću će se uputiti dopis  kojem će se 

• prihvatiti prijedlog Rijeka prometa da se zajednički obiđe teren 
• G. Dukiću poslati detaljni odgovor o učinjenom vezano uz njegove prijedloge za 

boljim prometnim rješenjima. 
 

AD 3. 
 
Predsjednik Vijeća pročitao je tužibabu Udruge sa portala Grada Rijeke pod nazivom 
MojaRijeka, na koju je Vijeće, po zahtjevu Ureda Grada, dužno odgovoriti. 
Nakon dulje diskusije donijet je slijedeći: 
  
Zaključak: 
 
Pripremiti odgovor za Ured Grada i u njemu podržati tužibabu građana - „Udruga“. 
U tužibabi se postavljaju pitanja odgovornosti onih koji su dozvolili iskrcaj vozila za auto 
kuće na potpuno neodgovarajući način – na autobusnim stajalištima ili na sredini vrlo 
prometnih ulica u Mjesnom odboru. I Vijeće je zainteresirano za odgovor, budući da ga 
prije izdavanja dozvola za obavljanje navedene djelatnosti, nitko od nadležnih nije pitao ni 
za mišljenje ni za suglasnost. Na području MO-a nalaze se 4 auto kuće, a od toga dvije 
vrše istovar vozila na jednoj od najprometnijih gradskih ulica – Osječkoj ulici. Jedna od 
tih auto kuća također često vrši iskrcaj vozila u Ulici Mihačeva draga, koja je isto 
prometna, a uska i neodgovarajuća ulica za obavljanje te djelatnosti. To je veliki i stvarni 
problem Mjesnog odbora. 
To što je autor tužibabe iskoristio trenutak pa je u ovaj problem kao odgovornog prozvao 
i Vijeće Mjesnog odbora je netočno i nebitno.  
 
AD 4. 
 
Predsjednik Vijeća izvijestio je o održanoj programskoj aktivnosti obilježavanja Hrvatskog 
olimpijskog dana koja je održana 8. rujna, što je Vijeće jednoglasno prihvatilo. 
  
 

 

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 
 


