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ZAPISNIK 

S 35. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 
 
 
 

35. sjednica VMO Škurinjska Draga  održana je u utorak, 26. 11. 2013. s početkom u 16,30 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. Dragana Ivošević, tajnica MO 

 
Odsutni: 

1. Andrej Briščik 
  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
  
1. PRIHVAĆANJE PRIORITETA ZA 2014.  
2. FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA ZA 2014. 
3. REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI IZ 2013. 
4. RAZNO 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća naveo je da ove, kao i dosadašnjih godina, koncem proljeća, Vijeće objedinilo 
sve iskazane prijedloge i potrebe grañana za komunalnim ureñenjem područja za slijedeću 
godinu, te ih uputilo stručnim službama Grada. One su u suradnji s Rijeka prometom i Energom 
obradili zahtjeve. Uz svaku stavku upisana je procjena iznosa sredstava potrebnih za realizaciju ili 
razlog zbog kojeg prijedlog ne može biti uvršten u Plan. Nakon obrade priorieti su Vijeću sada 
ponovo predočeni, te se Vijeće o njima dužno očitovati. Nakon rasprave jednoglasno je donijet 
ovaj 
 
 



  

 
 
Zaključak: 
 
 
 
Vijeće Mjesnog odbora Škurinjska Draga prihvaća Prijedlog prioriteta za 2004. godinu, i to 
kako slijedi: 
 

• Opremanje zelene površine u Porečkoj ulici južno od kućnih brojeva 34 do 94 
• Rasčišćavanje zelene površine u Jelićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 1 
• Sanacija zidova i postava rukohvata u Osječkoj ulici kod kućnih brojeva 32, 34 i 36 
• Sanacija zidova i postava rukohvata na stubištu u Osječkoj ulici izmeñu kućnih brojeva 22 i 26 
• Ureñenje potpornog zida uz stijenski pokos u ulici Lipa kod kućnog broja 4d 
• Ureñenje zelene površine u Jelićevoj ulici kod kućnih brojeva 9 i 11 
• Ureñenje zelene površine u Ulici Lipa kod kućnih brojeva 2c, 2d, 2e, 2f, 2g i 2h 
• Ureñenje zelene površine u Ulici Rastočine oko kućnog broja 5 
• Proširenje javne rasvjete u Ulice Mihačeva draga od kućnog broja 23 do Ulice Kozala 
• Postava vibro trake u Ulici Rastočine sjeverno od kućnog broja 7 
• Zamjena sprava na dječjem igralištu u Jelićevoj ulici sjeverno od kućnog broja 11 
• Postava antistres podloge na dječjim igralištima u Jelićevoj ulici 
• Proširenje javne rasvjete u Ulici Mihaćeva Draga kod kućnih brojeva 5, 5A i 5B 

 
 

AD 2 
 
Predsjednik Pavao Mataija izvijestio je članove Vijeća da je  temeljem odredbe članka 4., članka 
7. i članka 43. Zakona o proračunu ( "Narodne novine" broj 87/08 ) i članka 7. Pravila o radu 
Vijeća Mjesnog odbora Škurinjska Draga dužno u ovoj godini donijeti financijski plan  koji sadrži i 
projekcije za 2014 i 2015. godinu. Financijski plan  odražava potrebe iskazane u prihvaćenom  
Programu rada za 2013. a prijedlog FP MO Škurinjska Draga sastavljen je uz  pomoć stručnih 
službi Odjela za samoupravu i upravu 
 
Nakon što je Mataija obrazložio prijedlog Vijeće je nakon diskusije jednoglasno donijelo  
 
Zaključak: 
 
 

• Vijeće prihvaća Financijski plan za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu   
 
 
AD 3 
 
Predsjednik Vijeća rekao je da program rada Vijeća za ovu godinu po kojemu slijede programske 
aktivnosti u području sporta i brige o djeci školskog i predškolskog odgoja još treba realizirati. 
Nakon razgovora jednoglasno je donijet slijedeći  
 
 
Zaključak:  
 
 

• Novogodišnji turnir u briškuli i trešeti organizirat će se 14. 12.  2012. Za realizaciju 
ove programske aktivnosti zadužuju se Mataija Pavao, Bako Franko, Stjepan 
Kamber i Dragana Ivošević. Sredstva za odvijanje ove aktivnosti osigurana su 
financijskim planom Vijeća za 2013. godinu 

• Sveti Nikola u Mjesni odbor Škurinjska Draga doći će 6. prosinca, i to u prostor 
Mjesnog odbora, za djecu školskog uzrasta. Istoga dana Sveti Nikola dolazi i u 
Dječji vrtić Rastočine za djecu predškolskog uzrasta.  
Kazalište Zvir na oba mjesta izvest će predstavu Luda i novčić, a Sveti Nikola će 
djecu simbolično darivati slatkišima. Sredstva za odvijanje ovih aktivnosti 
osigurana su financijskim planom Vijeća za 2013. godinu 

 
 



  

 
 
AD 4 
 
Tajnica informira članove Vijeća o ponuñenom partnerstvu od strane Udruge "Zona 00"  i od 
strane DV Rastočine Rijeka. Partnerstvo  bi se trebalo sastojati u podršci projektima za natječaj 
za Riječki program lokalnog partnerstva a odnosi se na organizaciju prvog riječkog urbanog vrta, 
te na ureñenje južnog prostora za igru djece u Dječjem vrtiću Rastočine. 
Nakon diskusije Vijeće je donijelo jednoglasan  
 
Zaključak: 
 

• Prihvaća se partnerstvo i daje potpora akciji ureñenja prvog riječkog urbanog vrta 
koji će se urediti na načelima permakulture odnosno održivog razvoja.  

• Prihvaća se partnerstvo i daje potpora akciji ureñenja prostora za igru djece u 
Dječjem vrtiću Rastočine. 

 
 
 
 Sjednica je završila u 18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.  
 
 
 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:  Predsjednik VMO Škurinjska Draga: 

 
               Dragana Ivošević                          Pavao Mataija 
 


