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ZAPISNIK    
S 6. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 

 
 

6. sjednica VMO Škurinjska Draga  održana je  2. 4. 2019. s početkom u 18,00 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. ODREĐIVANJE PRIORITETNIH POTREBA VIJEĆA 
2. ODUSTAJANJE OD PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I DOPUNA PROGRAMA RADA za 2019. 
3. PROGRAM HOD 

 
 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 
Vijećnici su diskutirali o prioritetnim potrebama Vijeća za 2020. godinu. Poslije zajedničkog obilaska 
terena napravljen je okvirni plan za 2020. Dogovoreno je da će se sačekat da natječaj Grada za 
prijavu prioriteta bude zatvoren, te će se nakon toga razmotriti eventualne zahtjeve građana te 
sastaviti konačna lista prioriteta Vijeća za slijedeću godinu. 
  
 
 
 
 

 
 
 
AD 2 



  

 
Predsjednik Vijeća rekao je da se odustaje od programa Edukacija i integracija za 2019. godinu. 
To zbog toga što se udruga koja je provodila program više nije aktivna, jer je prestao interes.  
Topalović je rekao da je Pododbor za sport predložio drugi program, te njegov prijedlog predočio 
članovima Vijeća. Nakon diskusije jednoglasno je donijet slijedeći 
 
Zaključak: 

• Zbog nedostatke interesa i neaktivnosti udruge koja je vodila program Edukacija i 
integracija u MO Škurinjska Draga odustaje se od realizacije tog programa. 

• Umjesto toga realizirat će se novi program Rekreativni dan u MO Škurinjska Draga 
koji će se odvijati 27. travnja 2019.  

• Sredstva za realizaciju Rekreativnog dana osigurat će se rebalansom, te će se 
iznos predviđen za program Edukacija i integracija prenijeti na program 
Rekreativni dan u MO Škurinjska Draga.  

• Za realizaciju ove aktivnosti zadužuju se svi članovi Vijeća, Pododbor za sport i 
tajnica Vijeća. 

 
AD 3 
 
Predsjednik Vijeća rekao je da će se Program HOD realizirati na početku rujna i predložio 
da se već sada, zajedno s opremom za Rekreativni dan nabave potrepštine za HOD 2019. 
 
Zaključak: 

• Započeti s pripremama za Program HOD i u tu svrhu nabaviti sve potrebno po 
poziciji PRO 02503 

• Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Topalović i tajnica. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20,30 sati. 
 
 
  
 
 

 

 

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

               Dragana Ivošević Danijel Topalović 
 


