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ZAPISNIK    
S 9. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 

 
 

9. sjednica VMO Škurinjska Draga  održana je  17. 6. 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 VIJEĆA – DAN DRUŠTVENIH IGARA 2019.  
2. IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA NOVI BELVEDER 
3. IZRADA PROGRAMA RADA ZA 2020. GODINU 
4. RAZNO 

 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 
Vijeće je nakon razmatanja jednoglasno prihvatio novi 
 
Zaključak: 
 
Program Vijeća – Dan društvenih igara 2019. te imenovao Sandra Blasicha i Danijela 
Topalovića za nosioca ovog programa. 
 
 
AD 2 
 
Vijeću je predočen materijal koji je na adresu Mjesnog odbora stigao o izgradnji stambeno poslovnog 
objekta Novi Belveder čija gradnja je započela na mjestu nekadašnjeg Instalatera. Kako je više 



  

nejasnoća povezano s izgradnjom, a budući je i Vijeće u prošlom sazivu tražilo od gradskih službi da 
vode računa da se izgradnja novog objekta uskladi s izmještanjem dječjeg vrtića i temeljitim 
rješenjem nedostatka parkirnih mjesta u Ulici Rastočine Vijeće je donijelo ovaj: 
 
Zaključak: 
 
Zatražiti od gradskih službi sastanak, te zatražiti sastanak gdje će nadležni prezentirati 

1. detaljniji plan i opis izvođenja radova na novom objektu 
2. dinamiku i način usklađivanja izmještanja dječjeg vrtića iz Ulice Rastočine s 

dinamikom rada na novom objektu, te odluku o načinu na koji će se iskoristiti 
prostor koji će se time osloboditi. Vijeće je kao predstavničko tijelo građana ovog 
dijela grada zainteresirano i želi sudjelovati u pronalaženju najboljeg rješenja - 
modela izgradnje garaže/parkirališta. 
 

 
AD 3. 
 
Nakon diskusije članovi Vijeća donijeli su jednoglasno  
 
Zaključak: 
 
Vijeće će za 2020. godinu predložiti 6 programa, i to iz područja društvene brige o djeci, 
kulture i sporta. Zadužuje se predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća da za slijedeću 
sjednicu pripreme prijedloge programa rada Vijeća za 2020. godinu.  

  
 

 
Sjednica je završila u 20,00 sati.  
 
 
  
 
 

 

 

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

               Dragana Ivošević Danijel Topalović 
 


