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ZAPISNIK    
S 36. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 

 
 

36. sjednica VMO Škurinjska Draga  održana je  10. 4. 2018. 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 
3. Saša Brusić, član VMO 
4. Zoran Plavčić, član VMO 
5. Dragana Ivošević, tajnica  

 
Odsutna: 
Kristina Barić, član VMO 
 

DNEVNI RED  
 
 

1. ODGOVOR GRADONAČELNIKA NA DOPIS VIJEĆA 
2. PREREGULACIJA PROMETA OSJEČKA – JELIĆEVA 
3. RAZNO 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
  
AD 1 
 
 
Predsjednik Vijeća obavijestio je članove da je nakon dopisa Gradonačelniku, poslan i e-mail sa 
potpisima i zahtjevom ovlaštenih predstavnika svih nebodera u Ulici Rastočine, koji je u 
međuvremenu stigao u Mjesni odbor, da se problem parkiranja počne rješavati.  
Nakon što je pročitao je odgovor Gradonačelnika u formi e-maila,  a kako se u njemu ne 
odgovara ni na jedno pitanje Vijeća, donijet je ovaj 
 
Zaključak: 
 
Ponovo uputiti dopis Gradonačelniku i tražiti da se očituje o tome da li će se nešto 
konkretno  poduzeti da se problem počne rješavati, te u njemu skrenuti pažnju na potrebu 
da policija ne bude rigorozna u kažnjavanju kada je u pitanju parkiranje u ulicama 
Mihačeva draga i Rastočine.  
Uz dopis poslati i zahtjev građana Porečke ulice u kojem se također traži rješavanje 
problema parkiranja. 



  

 
 
 
 
AD 2 

Predsjednik Vijeća izvijestio je o tome da se ponavljaju zahtjevi građana za preregulacijom 
prometa Osječka – Jelićeva. Posljednji zahtjev g. Ranić je pročitao. Također je pročitao i dopis s 
potporom Vijeća Rijeka prometu te nadležnim direkcijama u Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav. 

Zaključak: 

Članovi Vijeća prihvaćaju i podupiru građane u traženju da se nađe zadovoljavajuće 
rješenje te će poduprijeti zahtjev g. Ranić. Dopis će se uputiti Rijeka prometu i nadležnim 
direkcijama u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. 

 
 
AD 3 
 
Predsjednik je izvijestio:  

• izvijestio o tome da je Vijeća MO dalo zahtjev da se deponij građevinskog otpada 
nasuprot baraka nužnog smještaja u Mihačevoj dragi očisti;  

• pročitao dopise Direkcije ZKD-a od 26.3 i 27.3. 2018. u kojem izvješćuju o dinamici 
pribavljanja dokumentacije koja je potrebna da bi se započelo s uređenjem površine kod 
Jelićeve 1. Predsjednik je naglasio da su oni stigli na naše traženje da se nadležni očituju 
o tome; 

• o tome da je objavljen poziv na predlaganje Malih komunalnih akcija koji traje do 23. 
travnja. Građani su i putem wweb-a obaviješteni da svoje prijedloge komunalnih zahvata  
mogu dostaviti u mjesni odbor, osobno, putem e-maila, također i u Direkciju za mjesnu 
samoupravu, osobno ili na e-mail: mjesna-smu@rijeka.hr, kao i putem jednostavnog 
online obrasca. Vezano uz prioritete naveo je i to da je zatražio od nadležnih da nas 
kratko izvijeste što je učinjeno po prioritetima iz 2017. i dinamiku rješavanja prioriteta za 
2018.  

• Podnio informaciju o rekonstrukciji raskrižja Osječka – privoz Plodine koja je u najavi. 
Članovi Vijeća donijeli su: 
 

 
Zaključak: 
 
Prihvaćaju se informacije predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Škurinjska Draga. 
 
 
Sjednica je završila u 19,30 sati. 
 
 
 

 

 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.  
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinjska Draga:  

               Dragana Ivošević Pavao Mataija 
 


