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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
          MJESNI ODBOR  ŠKURINJSKA DRAGA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA ŠKURINJSKA DRAGA 
 
KLASA: 026-02/20-01/30  
URBROJ: 2170-01-09-10-20-4 
Rijeka, 25. ožujka 2020. godine 
  

 
 

ZAPISNIK 
S  20. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 

 
održane dana 25.ožujka 2020. (utorak) putem telefona i elektroničke pošte 

 
 

Elektronička sjednica Vijeća MO održana je temeljem telefonskog dogovora predsjednika Vijeća, 
Danijela Topalovića  i članova vijeća  od 23.ožujka 2020.godine.  Predmet žurnosti  je jedna od 
12. točaka dnevnog reda i  to točka pod rednim brojem jedanaest (11) - Informacija o početku 
radova u Tizianovoj ulici (prioriteti 2019.). 
 
U dogovoru sa tajnicom, predsjednik Vijeća je uz Poziv sa dnevnim redom, za 20. sjednicu 
(putem  mail-a) dostavio članovima Vijeća i zapisnik s 19. sjednice  te predložio njihovo usvajanje  
 
Vijeće u sastavu,:  
- Danijel Topalović, predsjednik VMO 
- Goran Sišak, zamjenik predsjednika VMO 
- Sandro Blasich, član VMO  
- Zlata Rukavina, članica VMO i 
- Nikola Barić, član VMO 
 
- Zapisnik sa 19. sjednice je jednoglasno usvojen, kao i slijedeći: 
 

Dnevni red 
 
1. Izvješće o realiziranoj programskoj aktivnosti „Dječji maškarani bal“ 
2. Zahtjev za određivanje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara   
     "Booksa", do 02,00 sata za 14.,15., 21.,22., 28. i 29. veljače 2020. godine povodom proslave 
     Valentinova, muzike u živo i rođendana. 
3. Poziv stručnim službama Grada Rijeke za prezentaciju sortirnice u Mihaćevoj Dragi  
4. Obavijest o rezultatima Natječaja RPLP 2020. – I Love Rastočine 
5. Zahtjev za određivanje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara 
     "Booksa", do 02,00 sata za 7. i 8. ožujka 2020. godine povodom proslave 8.Marta - Dana žena 
6. Zahtjev građanau svezi oštećenja na cesti i problema koji nastaju nakon nevremena tj. kiše  
     u ul. A. Mihića kod k. br. 22a.  
7. Zahtjev građana za izgradnje stepenica (ulaza) sa stražnje strane stambene zgrade u ul. Lipa 

2c,d,e,f.  
8. Zamolba MO Kozala 
9. Informacija o odobrenju zahtjeva TD Rijeka prometu d.d.  da se na nogostupu postave fiksnih 

stupića u Ulici Mihaćeva Draga kod k.br. 7-9 
10. Naputci Grada Rijeke i mjere u suzbijanju Koronavirusa 
11. Informacija o početku radova u Tizianovoj ulici (prioriteti 2019.) 
12. Razno 
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AD 1 
Od članova Vijeća zatražena je povratna elektronska informacija je li prihvaćaju dostavljeno im i 
Izvješće o realiziranoj programskoj aktivnosti „Dječji maškarani bal“  
 
Zaključak: Svi članovi putem mail-a  su potvrdili svoju suglasnost o prihvaćanju Izvješća o 
realiziranoj programskoj aktivnosti „Dječji maškarani bal“.  
 
AD 2 
Od članova Vijeća zatražena je povratna elektronska informacija  o suglasnost za određivanje 
kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "Booksa", do 02,00 sata za 
14.,15., 21.,22., 28. i 29. veljače 2020. godine povodom proslave Valentinova, muzike u živo i 
rođendana. 
 
Zaključak: Svi članovi putem mail-a  su potvrdili svoju suglasnost za kasniji završetak 
radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "Booksa", do 02,00 sata za 14.,15., 
21.,22., 28. i 29. veljače 2020. godine povodom proslave Valentinova, muzike u živo i 
rođendana. 
 
AD 3 
Poziv stručnim službama Grada Rijeke za prezentaciju sortirnice u Mihaćevoj Dragi 
 
Zaključak: Svi članovi putem  mail-a  se slažu  sa prijedlogom da stručne službe Grada 
Rijeke u prostoru MO trebaju za građane pripremiti prezentaciju na temu sortirnice u 
Mihaćevoj Dragi. 
 
 AD 4 
Obavijest o rezultatima Natječaja RPLP 2020. – I Love Rastočine 
 
Zaključak: Svi članovi putem mail-a  prihvaćaju informaciju o rezultatima Natječaja RPLP  
za 2020. – I Love Rastočine, te se nadaju da će idući put imati više sreće. 
 
AD 5 
Od članova Vijeća zatražena je povratna elektronska informacija  o suglasnost za određivanje 
kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "Booksa", do 02,00 sata, za 
7. i 8. ožujka 2020. godine povodom proslave 8.Marta - Dana žena. 
 
Zaključak: Svi članovi putem mail-a  su potvrdili svoju suglasnost za određivanje kasnijeg 
završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara "Booksa", do 02,00 sata za 7. i 
8. ožujka 2020. godine povodom proslave 8.Marta – Dana žena. 
 
AD 6 
Zahtjev građana u svezi oštećenja na cesti i problema koji nastaju nakon nevremena tj. kiše u ul. 
A. Mihića kod k. br. 22a.  
 
Zaključak: Svi članovi putem mail-a  se slažu da se zahtjev građana u svezi oštećenja na 
cesti i problema koji nastaju nakon kiše u ul. A. Mihića kod k.br.22 proslijede nadležnim 
službama Grada Rijeke na daljnje rješavanje. 
 
AD 7  
Zahtjev građana za izgradnje stepenica (ulaza) sa stražnje strane stambene zgrade u ul. Lipa 
2c,d,e,f.  
 
Zaključak: Vijećnici suglasni da se zahtjev građana za izgradnje stepenica (ulaza) sa 
stražnje strane stambene zgrade u ul. Lipa 2c,d,e,f. proslijede nadležnim službama Grada 
Rijeke na daljnje rješavanje. 
 
AD 8  
Zamolba MO Kozala za zajednički nastup svih mjesnih odbora prema Policijskoj upravi Primorsko-
goranskoj ponovnim uvođenjem kvartovskih policajaca od strane PU povratku- ponovnom 
uvođenjem kontakt policajca u zajednici 
Zaključak: Vijećnici suglasni sa idejom, ali svakako ih zanimaju detalji... 
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AD 9 
Informacija o odobrenju zahtjeva TD Rijeka prometu d.d.  da se na nogostupu postave fiksnih 
stupića u Ulici Mihaćeva Draga kod k.br. 7-9 
 
Zaključak: Svi članovi mail-a  prihvaćaju informaciju OGU za komunalni sustav kojim se 
izdaje odobrenje TD Rijeka prometu  d.d. da na nogostupu nerazvrstane prometnice i to u 
ulici Mihaćeva Draga 7-9 se postave stupići. 
 
 
AD 10  
Naputci Grada Rijeke i mjere u suzbijanju Koronavirusa 
 
Zaključak: Svi članovi putem e-maila  prihvaćaju naputak Grada Rijeke i mjere u suzbijanju 
koronavirusa. 
  
AD 11  
Informacija o početku radova u Tizianovoj ulici (prioriteti 2019.) i podnošenje prigovora OGU za 
komunalni sustav na način financiranja istih radova. 
 
Zaključak: Uputiti e-mail Gradu Rijeci,OGU za komunalni sustav i zatražiti hitnu obustavu  
najavljenih radova na sanaciji kolnika u Tizianovoj ulici. Poslati upit i zatražiti odgovor 
kako to da se iz naših prioriteta uzimaju sredstva za sanaciju ceste a iz susjednog MO 
Belveder će se sanacija obaviti iz sredstava redovnog održavanja prometnica? 
 
 
AD 12  
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 
 
 Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.                                                                                                                  
 

1. Goran Sišak, zamjenik predsjednika VMO 
 
2. Sandro Blasich, član VMO  
 
3. Zlata Rukavina, članica VMO  
i 
4. Nikola Barić, član VMO 
    

 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                   Predsjednik VMO Škurinjska Draga: 
 

    Dragica Šibenik                                                                                     Danijel Topalović  
 
 
 
 
 
 
 

-  

 


