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Z A P I S N I K  
 

SA ZBORA GRAĐANA JELIĆEVE 1, 3, 5 I 7, RASTOČINE 1 i OSJEČKE 30, 34 I 36, KOJI JE 
ODRŽAN 27. OŽUJKA U 18 SATI U PROSTORIJAMA MJESNOG ODBORA "ŠKURINJSKA 

DRAGA", POREČKA ULICA BROJ 94 
 
 

Zboru su bili nazočnI članovi Vijeća MO: 
1. Saša Brusić, voditelj zbora građana 
2. Pavao Matija, predsjednik Vijeća 
3. Zoran Plavčić, član Vijeća 
4. Dragana Ivošević, tajnica Vijeća 
Ostali nazočni:  

- Odjel gradske uprave za komunalni sustav  
           gospođa Ivana Parac 

- Odjel gradske uprave za samoupravu i upravu 
Dragica Fadljević 

- građani koji su se upisali na popis u privitku 
 

Zbor otvorio Saša Brusić i predložio slijedeći: 
 
 
 

DNEVNI RED  
  
1. PREZENTACIJA I PRIHVAĆANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA UREĐENJA ZELENE 

POVRŠINE U JELIĆEVOJ ULICI, SJEVERNO OD KUĆNOG BROJA 1 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
Voditelj zbora je za ovjerovitelje zapisnika predložio a nazočni bez primjedbi prihvatili: 
Zorana Plavčića i Pavao Mataija, a za zapisničarku Draganu Ivošević. 
 
Voditelj zbora Saša Brusić otvorio je zbor građana, predstavio nazočne iz Vijeća. Uvodno je 
rekao da je Vijeće uz poziv na zbor građanima  dostavio obrazloženje i idejno rješenje uređenja 
zelene površine sjeverno od Jelićeve 1.  Istaknuo je da kako je to navedeno u obrazloženju 
2013. godine, također  na zboru građana raspravljalo se o uređenju joga na zelenoj površini iz 
Jelićeve 1. Bilo je građana za i protiv no na koncu je Vijeće Mjesnog odbora Škurinjska Draga 
odlučilo je uvažiti primjedbe građana koji su bili protiv izgradnje joga te se od toga odustalo. Da 
bi se ova dragocjena površina u centru grada iskoristila na najbolji mogući način došlo se do 
plana koji ovu zapuštenu površinu, punu smeća i raznog otpada, privodi pravoj svrsi.  
 
 
 



  

Cijela će se površina opasat zelenilom unutar kojega će se urediti površine za relaksaciju djece i 
odraslih. Na  istočnoj strani površina će se spojiti s postojećim dječjim igralištem. Uredit će se svi 
potporni zidovi u zoni, ozelenit površine te urediti novo dječje igralište, vrt, postavit će se sprave 
za vježbanje, badminton igralište, a na istočnoj strani prostor će se povezati s već postojećim 
dječjim igralištem.  Brusić je naveo kao veoma važno da će taj prostor, kada se uredi, ući u 
program redovnog održavanja igrališta i zelenih površina u Gradu. 
 
 
Nakon ovoga otvorena je rasprava na temu uređenja zelene površine sjeverno od Jelićeve 1. 
 
 
Rasprava je bila dugačka i plodonosna a u njoj su sudjelovali Nenad Matković, Željko Pribanić, 
Zvonko Mikić, Ante Galić, Mario Turina, Milović, Morić, Ramić, Jurić. Najviše primjedbi na taj 
sadržaj imali su Pribanić,  Ramić, Galić a primjedbe su dali i Pribanić, Turina i Milović. U raspravi 
su sudjelovali i nazočni članovi Vijeća.  
 
 
U raspravi su se građani dotakli i ostalih bitnih pitanja  /kao što je pitanje parkirališnog prostora u 
naselju i pitanja regulacije prometa i sl./ 
 
 
Protivnici ove ideje bili su posebno aktivni uvjeravajući skup da se idejni projekt nikako ne bi 
trebao prihvatiti.  
 
 
Tada je na zbor građana došao i Miroslav Deković  koji je kao predvodnik onih koji se ne slažu s 
uređenjem površine istakao da oni građani većinski ne žele ovo uređenje. On predstavlja ljude i 
što god se tu, na ovom zboru odluči protivnika ima više. Deković je nagovijestio da budući da 
sredstava ima nešto će se radit te da će on porazgovarati s ljudima da se vidi što se hoće pa će 
onda to realizirati. Također je predao i "Punomoć Miroslavu Dekoviću -  pisani uradak s 
potpisima 91 građana u kojem se uvodno tvrdi da je intencija da se uredi ova vrijedna površina  
rezultat osvete Vijeća jer nije dobilo svoj privatni jog. Sada Vijeće želi biti gospodar naselja i ne 
gleda na boljitak, pa se u punomoći traži da navedena površina ostane ovakva kakva je sada, s 
jasnim "programom" a to je spriječiti da se na predmetnoj površini bilo što radi i spriječiti Vijeće 
da bude "gospodar naselja". Nazočnima je rekao da im je trud da se pojave na ovom skupu 
uzaludan jer ima više građana koji su protiv uređenja ovog parka. Rekao je da će to biti prostor 
za pse a u budućnosti će on sa građanima predložiti ono što bi željeli na toj površini. 
 
Nakon duge rasprave pristupilo se glasovanju te je Idejni projekt prihvaćen javnim glasanjem. 15 
nazočnih je bilo za a 5 protiv realizacije ovoga Idejnog projekta, te je većinom glasova donijet 
ovaj: 
 

 
Zaključak: 
  
Prihvaća se prijedlog rješenja uređenja zelene površine u Jelićevoj ulici, sjeverno od 
kućnog broja 1. Potrebno je posebno voditi računa o tome da se dio uz Jelićevu 3 dodatno 
ozeleni živicom. 
 
Prije nego je zbor zaključen postavljen je prijedlog  da se posebno vodi računa o tome da se dio 
uz Jelićevu 3 dodatno ozeleni živicom, te da se u park ispred Porečke doda još poneka klupa. 
 

 

 
 
 Zbor građana je završio u 19,30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.  
 
 



  

 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                Voditelj zbora, 

zamjenik predsjednika  
VMO Škurinjska 

Draga: 
 

               Dragana Ivošević                                Saša Brusić 
 

1. Ovjerovitelj zapisnika: 
   Zoran Plavčić 

 
 
 

2. Ovjerovitelj zapisnika: 
      Pavao Mataija 


