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ZAPISNIK    

S 15. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 
 
 

15. sjednica VMO Škurinjska Draga  održana je  4. 10. 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. Sandro Blasich, član VMO 
4. Nikola Barić, član VMO 
5. Dragana Ivošević, tajnica  
Odsutna: 
Zlata Rukavina, članica VMO 
 
 

DNEVNI RED  
 

1. USVAJANJE ZAMJENSKIH PRIORITETA MJESNOG ODBORA ZA 2019. GODINU 
2. REALIZACIJA PROGRAMA RADA VIJEĆA 
3. RAZNO 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 

 AD 1 
 
Predsjednik Vijeća Danijel Topalović pročitao je popis zamjenskih prioriteta koji je sastavljen po 
dogovoru na posljednjem sastanku, te je jednoglasno donijet   
 
Zaključak: 
 
Prihvaća se prijedlog zamjenskih prioriteta za 2019. Oni se odnose na poziciju asfaltiranje 
dijela Tizianove ulice koja se u ovoj godini, zbog izgradnje novog objekta, ne može 
realizirati.  
 
AD 2 

Vijeće je diskutiralo o pripremama za proslave praznika na koncu godine i ponudama pristigle 
vezano uz to. Nakon diskusije Vijeće je donijelo ovaj 



  

Zaključak: 

Obilježavanje praznika Svetog Nikole ove godine biti će 6. prosinca, i to: organizirat će se 
predstava za djecu rođenu od 2009. uključujući i 2019. godinu. Predstava će biti 17,00 sati 
u prostorijama Mjesnog odbora Škurinjska Draga. Poklon pakete nakon predstave dijelit 
će Sveti Nikola. Predbilježbe će se vršiti na uobičajen način, odnosno roditelji će dolaziti 
sa dokazom da dijete stanuje na području Mjesnog odbora po svoju pozivnicu, i to od 15. 
do 29. studenog. 

AD 3 

- Uređenje zelene površine u Jelićevoj iza broja 1 

I na ovom sastanku diskutiralo se o zelenoj površini iza Jelićeve 1 te je nakon diskusije 
jednoglasno donijet slijedeći  

Zaključak: 

Dopisom se obratiti Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, te zatražiti meritorno i 
službeno mišljenje o statusu toga predmeta. 

- Odgovor nadležnih na upit Vijeća vezan uz parkiralište u Mihačevoj dragi  
 
Predsjednik Vijeća pročitao je odgovor na upit Vijeća u vezi parkirališta kojega su članovi Vijeća 
primili na znanje. 
 

 
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 
 


