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IZVIJEŠĆE  O RADU 
VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKURINJSKA DRAGA 

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO  31. PROSINCA 2016. GODINE 
 
 

1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 
prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 
 

Vijeće je tijekom 2016. godine provodilo sljedeće aktivnosti: 
• utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva 

građana za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja 
mjesnog odbora, putem održanih sastanaka s građanima, pojedinačnih zahtjeva građana i 
procjenom članova vijeća 

• utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti 
rješavanja problema za građane  s područja mjesnog odbora 

• utvrdilo ostale potrebe i interese građana prema pojedinačnim zahtjevima građana i 
procjenom članova vijeća, nakon održanih sastanaka s građanima, djelom ih uvažilo i 
uneslo u prijedloge programa aktivnosti – rada vijeća mjesnog odbora 

• izradilo program rada  vijeća mjesnog odbora 
• izradilo i usvojilo financijski plan i rebalans financijskog plana 

 
 

2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci 
 

Sjednice 
Vijeće je održalo 10 sjednica s ukupno 27 točaka dnevnog reda. 

 
        
     Sastanci 

U cilju rješavanja određenih  pitanja i problema (komunalna i druga problematika) Vijeće je  s  
nadležnim službama, odjelima i institucijama održalo sastanke: 

 
• 2 sastanka s Odjelom za komunalni sustav oko radova po komunalnim prioritetima i 

razvojnim planovima 
• 3 sastanka s djelatnicima i ravnateljem Osnovne škole Škurinje oko suradnje u realizaciji 

programa rada Vijeća (Sveti Nikola i Hrvatski olimpijski dan), te pružanja Školi potpore 
Vijeća za podnošenje prijave ne Riječki program lokalnog partnerstva za uređenje okoliš 
Škole  

• 2 radni dogovor s djelatnicama Dječjeg vrtića Rastočine vezan uz realizaciju zajedničkog 
programa (Sveti Nikola) i pružanja potpore Vijeća za podnošenje prijave ne Riječki program 
lokalnog partnerstva za uređenje okoliša Dječjeg vrtića Rastočine 



• 6 obilaska terena s djelatnikom Rijekaprometa, komunalnim redarstvom i djelatnicima OGU 
za komunalni sustav, Direkcijom zajedničke komunalne djelatnosti 
 

 
3. Pokrenute inicijative Vijeća 

 
 

• Vijeće kontinuirano pruža potporu inicijativi umirovljenika da se uvede autobusna linija u 
Ulicu Rastočine. U tom smislu ponovo je pokrenulo inicijativu, te je u pismenoj komunikaciji 
s nadležnima u Autotroleju dobiveno obećanje da će se mini bus u 2013. uvesti u naselje. 
Na žalost to  nije učinjeno pa se s inicijativom nastavlja. 

• Vijeće je podržalo traženje građana da se u Ulici Rastočine postavi nova prometna  
signalizacija 

• Vijeće je zatražilo detaljnije informacije o statusu područja u Ulici Petra Kobeka. Kako je 
potvrđeno da se prema, Detaljnom planu uređenja dijela stambenog područja Rastočine 
(Sl. n. 21/10, 25/10). planira izgradnja cijelog stambeno poslovnog kompleksa, Vijeće je 
zatražilo da ga se obavezno pozove na uvid u idejni projekt, budući je za građana 
Škurinjske Drage to  veoma važno. 

• Vijeće je ponovo zatražilo od nadležnih da se počne rješavati kroničan nedostatak 
parkirališnih prostora na ovom području  

• Vijeće je ponovo skrenulo pažnju da se oduzeti parkirališni prostor u Ulici Mihačeva draga 
suprotno obećanjima nadležnih nije nadoknadio 

• Vijeće je pružilo potporu Dječjem vrtiću Rastočine i OŠ Škurinje oko podnošenja prijave na 
Riječki program lokalnog partnerstva za uređenje dječjeg igrališta u vrtiću i okoliša Škole. 
 
 
 
 

4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i 
poboljšanju kvalitete stanovanja (ekološke akcije, akcije čišćenja) 
 

Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području Mjesnog odbora 
putem povremenih analiza prijava referenta za mjesnu samoupravu o stanju komunalnog reda i 
oštećenja objekata komunalne infrastrukture i stanja rješavanja po istima.  

  
Suradnja i komunikacija sa građanima s područja Škurinjska Draga intenzivna. Vijeće 
građanima maksimalno pruža potporu u njihovim traženjima i pomoći u ostvarivanju što višeg 
standarda stanovanja u naselju. U velikom je porastu komunikacija s građanima putem e – 
maila, posebno u prijavi komunalnog nereda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture. 

 
 

5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 
 
 

• Vijeće je u suradnji s Gradskim društvom Crveni križa organiziralo besplatno mjerenje 
krvnog tlaka i šećera u krvi za građane Škurinjske Drage. Ova mogućnost kontrole zdravlja 
građanima je ponuđena  18. travnja 2016.    
Održana je 1 akcija mjerenja kojoj se odazvalo 34 građana. 

 
 
 

6. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 
 

Vijeće je u suradnji s Osnovnom školom “Škurinje” održalo završno natjecanje Pokaži svoj 
talent. U njemu su sudjelovala djeca osnovne škole koja su se kroz četiri mjeseca natjecala 
pokazujući svoje znanje u plesu, pjevanju, sviranju i glumi.  Na završnom natjecanju bilo je 
prisutno oko 146 djece. 
 

 



7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 
 

Na sjednici od 18. sjednici od 30. kolovoza 2016. Vijeće je donijelo odluku da se umjesto ranije 
planiranih sportskih turnira za odrasle, odustaje. Umjesto toga u suradnji s Osnovnom školom 
“Škurinje” realizirao se program obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana.  

 
Organizirani su  turniri u 
• pikadu - 60 sudionika 
• natjecanja kooridniranje kretanja s loptom – 90 sudionika 

 
Sveukupan broj sudionika u sportskim natjecanjima i događajima bio je oko 150. 

 
 

8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 
 
Vijeće je za djecu predškolskog uzrasta organiziralo: 1 proslavu Svetog Nikole  za djecu mlađe  
školske dobi, u prostoru Mjesnog odbora,  i 1 proslavu u Dječjem vrtiću Rastočine, s 
predstavom. Po završetku predstava Sveti Nikola darivao je djecu. Predstavama je  
prisustvovalo više od 280 djece.  

 
 

9. Ostvarene programske aktivnosti po nazivima programa 
 

Program rada VMO Škurinjska Draga realiziran je kroz slijedeće programske aktivnosti: 
 

1. Hrvatski olimpijski dan 
2. Doček Svetog Nikole 
3. Redovna aktivnost Vijeća MO 
4. Bankarske usluge 

 
 
Ukupan broj korisnika programa je iznad 430 građana /pretežno djece/ po svim događanjima. 
 
Za realizaciju programske aktivnosti Hrvatski olimpijski dan MO utrošeno je ukupno: 
1.562,86 kn    

  
 
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost MO 
pehari i medalje:            366,13 kn   
nagrade učesnicima turnira                            398,22 kn 
Ukupno:                                                          764,35 kn 
 
A129005 sportska rekreacija građana 
reprezentacija:                                                798,51 kn 
Ukupno:                        798,51 kn              
  

 
 
DOČEK SVETOG NIKOLE 
Dočeku Svetog Nikole prisustvovalo je više od 280 djece predškolske i školske dobi. Održane su 
dvije prigodne predstave koje je izveo Teatar Zvrk a predstave su upriličene u Dječjem vrtiću 
Rastočine i Mjesnom odboru.  Sveti Nikola darivao je djecu slatkim paketima. 
 
 
Za realizaciju programske aktivnosti  Doček Svetog Nikole utrošeno je ukupno: 13.242,20 kn 
 
 
 



Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost MO 
kazališna izvedba 2 predstave       5.000,00 kn 
slatki poklon paketi:                        8.006,55 kn 
božićni ukrasi                                     235,65 kn 
Ukupno:                                         13.242,20 kn         
  
 
 
BANKARSKE USLUGE  
za provođenje transakcija na žiroračunu Mjesnog odbora Škurinjska Draga  iznose: 219,55 kn 

          
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost MO 
bankarske usluge              219,55 kn 
 
 
REDOVNA AKTIVNOST  VIJEĆA  MO 
 
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno  je  ukupno: 1.438,00 kn 
 
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129004 - redovna aktivnost vijeća  MO 
reprezentacija                     1.438,00 kn 
 
 

10. Prihodi i rashodi  
 
Vijeće MO Škurinjska Draga je sukladno Financijskom planu za 2016. godinu za programske 
aktivnosti utrošilo sredstva osigurana u proračunu Grada Rijeke kako slijedi: 

 
Rashodi po programskim aktivnostima: 
 
Hrvatski olimpijski dan                                                                      1.562,86 kn 
Doček Svetog Nikole                                                                      13.242,20 kn 
Bankarske usluge                                                                                219,55 kn 
Reprezentacija vijeća                                                                       1.438,00 kn   
Ukupno:                                                                                          16.462,61kn 

 
 
PRIHODI 
OPĆI PRIHODI:         

1. Programska aktivnost MO      17.000,00 kn      
2. Sportska rekreacija građana           800,00 kn  
3. Redovna aktivnost vijeća        1.500,00 kn 

UKUPNO PRIHODI:                                                                   19.300,00 kn 
 

 
RASHODI: 
OPĆI RASHODI:         

1. Programska aktivnost MO      14.226,10 kn 
2. Sportska rekreacija građana           798,51 kn 
3. Redovna aktivnost vijeća        1.438,00 kn 

UKUPNO RASHODI:                                                                       16.462,61 kn 
 

 
Predsjednik Vijeća MO Škurinjska Draga 
 

            Pavao Mataija 


