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ZAPISNIK    

S 14. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 
 
 

14. sjednica VMO Škurinjska Draga  održana je  17. 9. 2019. s početkom u 17,30 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. Dragana Ivošević, tajnica  
Odsutan: 
Nikola Barić, član VMO 
 
 

DNEVNI RED  
 

1. RADNI DOGOVOR U DIREKCIJI ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI  
2. PROVOĐENJE ANKETE MO-A 
3. IZVJEŠTAJ O REALIZIRANOJ PROGRAMSKOJ AKTIVNOSTI I DALJNJOJ REALIZACIJI 

PROGRAMA 
4. RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA 
5. ODGOVOR GRADONAČELNIKA NA DOPISE VIJEĆA 
6. RAZNO 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

 AD 1 
 
Predsjednik Vijeća Danijel Topalović obavijestio je nazočne o sastanku s ravnateljem  Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti. Razgovaralo se o zamjenskim prioriteta za ovu godinu, te o 
dopisu gdje se Vijeću sugerira uvrštavanje zelene površine u Prvomajskoj 44 u prioritete za 
2020. Tu površinu Vijeće ne smatra prioritetnom, jer je u programu održavanja zelenih površina, 
pa je dogovoreno da će Direkcija kontaktirati stranku i o tome je obavijestiti. Osim ovoga 
dogovoreno je da će Vijeće odlučiti o zamjenskim prioritetima, pa će umjesto stavke asfaltiranje 
Tizianove, dostaviti nove prioritete za 2019. Nakon diskusije Vijeće je prihvatilo izvješće 
predsjednika i donijelo. 
 
 



  

 
Zaključak: 
 
Do 30. rujna sačiniti popis zamjenskih prioriteta i uputi u Direkciju ZKD-a 
 
AD 2 

Vezano uz inicijativu da se provede anketa o tome što dalje s površinom uz Jelićevu 1, tajnica je 
naglasila da je prijašnje Vijeće u dva mandata donijelo legitimnu odluku da se zelena površina 
iza Jelićeve 1 uredi i privede je Urbanističkim planom predviđenoj namjeni. Tada je bilo i onih 
koji su bili protiv takvog rješenja. Naglasila je da su primjedbe u vezi uređenja parka prihvaćene 
te je na zboru građana prijedlog ponovo razmatran i prihvaćen. Do sada je na projekt utrošeno 
oko 50.000,00 kuna. Ona je naglasila da nije praksa da se ranije doneseni više puta potvrđeni 
prioriteti Vijeća, mijenjaju, posebno ako je on donijet na legitiman način i u skladu je sa svim 
prostornim i ostalim planovima grada. Prijedlog je razmatran, primjedbe prihvaćene i kao takav 
potvrđen na Zboru. Za promjenu prioriteta potreban je konkretniji razlog od nezadovoljstva 
nekolicine građana. Park se uređuje za svih. Nakon diskusije donijet je jednoglasan  

Zaključak: 
 
Anketa o tome tko je za odnosno protiv da se zelena površina iza Jelićeve za sada se 
neće provoditi.   

AD 3 

Predsjednik Vijeća podnosi izvještaj o provedenoj programskoj aktivnosti Hrvatski olimpijski dan 
2019. koje Vijeće prihvaća. 

AD 4 

Članovi Vijeća vezano uz Riječki program lokalnog partnerstva nakon diskusije donose slijedeći 

Zaključak: 

Vijeće MO Škurinjska Draga kandidirat se za sredstva iz RPLP na način da će se 
kandidirati s dva prijedloga, i to: postavljanje natpisa na potporni zid parka na Circolu i 
uređenje zelenog tunela u Osječkoj ulici. 

AD 5. 

Predsjednik Vijeća izvještava o odgovoru gradonačelnika vezano uz zahtjeve da se u planove 
grada ugradi plan o izgradnji garaže na mjestu sadašnjeg dječjeg vrtića, kako bi se s 
postavljanjem etažne garaže krenulo odmah nakon što se vrtić izmjesti. u vezi s tim Vijeće 
donosi slijedeći 

Zaključak 
Kako Vijeće nije zadovoljno diplomatskim odgovorom gradonačelnika iz kojeg se ne 
može sa sigurnošću razumjeti da će Grad udovoljiti zahtjevu Vijeća, i dalje tražiti prijem i 
razgovor o tom za naselje bitnom pitanju. 

AD 6 
• Topalović obavještava članove Vijeća da je prijedlog da se ovogodišnji advent kroz 12 

mjesec organizira druženje u parku na Circolu na križanju Osječke, Prvomajske i 
Kresnikove ulice. Ideja je da se organiziraju zabave, prije svega za djecu i odrasle, na 
kojima će se dijeliti besplatni topli napici, fritule i slično, a za potpuni doživljaju ugode i 
praznika organiziralo bi se i druženje sa Djedom Mrazom.  Sve navedeno isključivo kroz 
volonterski rad i donacije građana. Za tu priliku od Ureda Grada Rijeke zatraženo je 
postavljanje prigodne dekoracije i osvjetljenja u parku na Circolu, dovod el. energije, 
adventske kućice, manja pozornica, razglas i prijenosne zaštitne ograde za cca 10 



  

metara. 
• Vijeće je za potrebe realizacije budućih programa rada u Odjelu za mjesnu samoupravu 

Grada Rijeke zatražilo nabavku 2 garniture tzv. pivskih stolova. 
 

 
 

Sjednica je završila u 21,00 sat.  

 
 
 

 

 

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

               Dragana Ivošević Danijel Topalović 
 
 


