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ZAPISNIK    
S 3. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 

 
 

3. sjednica VMO Škurinjska Draga  održana je  13. 2. 2019. s početkom u 17,00 sati u prostorijama 

MO Škurinjska Draga, Porečka 94.   
 
Sjednici su bili nazočni: 
1. Danijel Topalović, predsjednik VMO 
2. Goran Sišak, zamjenik predsjednika 
3. Zlata Rukavina, članica VMO 
4. Sandro Blasich, član VMO 
5. Nikola Barić, član VMO 
6. Dragana Ivošević, tajnica  

 
 

DNEVNI RED  
 

1. PROGRAM RADA  
2. SPORAZUM O SPORTSKO – POSLOVNOJ SURADNJI S OŠ ŠKURINJE 
3. RAZNO 
 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća Danijel Topalović obavijestio je nazočne o želji i inicijativi građana da se u 
prostoru MO Škurinjska Draga slavi karnevali na način da se u preostale dvije subote održe 
maskirani plesovi za djecu i odrasle Mjesnog odbora. 
Nakon diskusije jednoglasno je donijet je slijedeći  
  
 
Zaključak: 
 
Maškarani ples za djecu i odrasle u Mjesnom odboru Škurinjska Draga održat će se 23. 
veljače i to u vremenu od 16 do 20 sati u dvorani Mjesnog odbora Škurinjska Draga i  2. 
ožujka 2019. godine također u terminu od 16 do 20 sat.  
Za realizaciju ove aktivnosti zadužuju se Vijeće, tajnica te aktivisti Neven Alešević  i Irena 
Blagajac. 
 
 



  

 
 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća obavještava prisutne da je dogovor oko korištenja sportske dvorane Škole 
Škurinje  i Pododbora za sport postignut. Potpisan je i sporazum o sportsko-poslovnoj suradnji u 
kojoj su navedeni termini korištenja prostora. Sporazumom se zadužuje Pododbor da osigura 
stručnog voditelja sportskih aktivnosti. Dužnost korisnika prostora je da se služi sa sportskim 
rekvizitima koje će sami nabaviti. Predsjednik Topalović pojašnjava da je  voditelj aerobika 
osiguran preko Fitenssa -  Ne njurgaj - pokreni se.  
Za individualne potrebe opremu nabavlja svaki korisnik dvorane sam i o svom trošku (prostirke i 
sl), kao i korisnici dvorane koji će biti uključeni u grupne sportove. 
 
Zaključak: 
 
Prihvaća se gornje izvješće  predsjednika Vijeća. 
 
AD 3 
 
Pod točkom razno predsjednik je izvijestio nazočne o tome da je Vijeću stigao odgovor vezan uz 
izgradnju dječjeg vrtića na Rastočinama, kojega je pročitao. U njemu se Vijeće izvještava u kojoj 
su fazi pripremni radovi za početak gradnje vrtića. Članovi Vijeća donijeli su jednoglasni  
 
Zaključak: 
 
Početkom jeseni ponovo kontaktirati nadležne, te utvrditi da li se i na koji način razvijaju 
planovi, da li je izrađen troškovnik radova i da li je predan zahtjev za izdavanje 
građevinske dozvole.  
 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
 
 
  
 
 

 

 

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

               Dragana Ivošević Danijel Topalović 
 


