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 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJSKA RAGA  
  
KLASA:         026-02/11-31/7  
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  30. 09. 2011. 
                                    
 
 

 
ZAPISNIK  

SA ZBORA GRAðANA POREČKE ULICE 
 
 
 
 

Zbor grañana Porečke ulice  održan je u srijedu,  28. 09. 2011. s početkom u 18,30 sati 
 

Sjednici su bili nazočnI članovi Vijeća MO: 
1. Stjepan Kamber, zamjenik predsjednika VMO, 
      voditelj Zbora grañana 
2. Franko Bako, član VMO 
3. Andrej Briščik , član VMO 
4. Zoran Plavčić, član VMO 
 

Ostali nazočni:  
- Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam 

ekologiju i gospodarenje zemljištem  
gospoña Maja Lakoš Havica 

- Odjel gradske uprave za komunalni sustav  
gospoña Snježana Baždarić 
gospoña Ivana Parac 

- Arhitektonski ured Prag  
      gospodin Boris Komadina 
-     30-tak   grañana 
 

 
Sjednicu je otvorio Stjepan Kamber  i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. PREZENTACIJA IDEJNOG PROJEKTA ZA UREðENJE ZELENE POVRŠINE U 
POREČKOJ ULICI JUŽNO OD BROJEVA 34 DO 94  

 
  

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Za ovjerovitelja zapisnika izabrani su: 
 – Franko Bako, Jelićeva 3 
 – Zoran Plavčić, Osječka 36 
  
Voditelj Zbora Stjepan Kamber otvorio je Zbor grañana Porečke ulice te upoznao sve prisutne sa  
dnevnim redom. Predstavio je nazočne predstavnike Grada Rijeke, Odjela za komunalni sustav, 
Parac i Baždarić,  Odjela za urbanizam Lakoš Havica  i projektanta Komadina koji je bio zadužen 
za izradu idejnog projekta.  
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Stjepan Kamber je govorio o zahtjevima grañana Porečke ulice da se ta površina uredi na 
primjeren način, nakon čega je Vijeće ureñenje te površine postavilo kao prioritetan zadatak te 
rekao da je današnji Zbor rezultat želje grañana i rada Vijeća na udovoljavanju tome zahtjevu. 
Naglasio je da je ovo vrijeme i mjesto kada se sve eventualne nejasnoće ili dileme vezane uz 
budući izgleda ovoga područja trebaju razriješiti i uskladiti. 
 
 
Nakon toga gospodin Boris Komadina prezentirao je idejni projekt za ureñenje zelene površine u 
Porečkoj ulici i to južno od brojeva 34 do broja 94.  
 
Poslije predstavljanja idejnog projekta otvorena je rasprava po istom. U bogatoj raspravi koja je 
potom uslijedila, prihvaćen je idejni projekt ureñenja ove površine uz ove primjedbe: 
 
- da se pješačka staza proširi umjesto na predloženih 2,50 na 3,00 metra 
- da se na dnu predmetnog prostora na već postojećoj ili drugoj primjerenoj površini na tom 
  prostoru postavi spomen obilježje učesnicima Domovinskog rata 
- da se grañanima omogući elektronički pristup projektu. 
 

 
 
 
 
 
Zbor Grañana je završio  u  20,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Zamjenik predsjednika VMO 
 

Dragana Ivošević Stjepan Kamber 
 
 
 

 

        
                                                 

Ovjerovitelj zapisnika 
Franko Bako 

 
Ovjerovitelj zapisnika 

Zoran Plavčić 
 
 


