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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: 2170-01-09-10-20-6 
Rijeka, 28. svibnja 2020. godine 
  

 
ZAPISNIK 

S 21. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 
 

21. sjednica VMO Škurinjska Draga održana je 28.svibnja 2020. (četvrtak) s početkom u 18 sati  
u prostorijama MO Škurinjska Draga, Porečka 94. 
 
Sjednici su bili prisutni: 
- Danijel Topalović, predsjednik VMO 
- Goran Sišak, zamjenik predsjednika VMO 
- Sandro Blasich, član VMO  
- Zlata Rukavina, članica VMO i 
- Dragica Šibenik, tajnica MO   
 
Opravdano izostali: 
- Nikola Barić, član VMO  
 
Usvajanje zapisnika s  20. sjednice VMO Škurinjska Draga: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Dnevni red 
 
1. Naputci Grada Rijeke u svezi korištenja prostora mjesne samouprave, kao i mjere koje je 

potrebno provoditi prilikom održavanja sjednica VMO, u  cilju prevencije i suzbijanja od Covida 
19 (korona virusa). 

2. Informacije o Programu rada za 2020. 
3. Rebalans Financijskog plana VMO Škurinjska Draga 
4. Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području MO 

Škurinjska Draga za 2019. 
5. Razno - informacije i zamolbe građana 
 
AD 1 
Tajnica MO izvijestila je nazočne da se počevši od 27.svibnja 2020.g. ukidaju ranije donesene 
upute u svezi korištenja poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave, te se uz namjenu 
održavanja redovnih sjednica vijeća mjesnih odbora, ponovno dopušta privremeno ili povremeno 
korištenje,svim postojećim (dosadašnjim) korisnicima na način i pod uvjetima određenim Odlukom 
odnosno sukladno Zaključku Gradonačelnika 
 
Zaključak:  Vijeće je primilo informaciju na znanje. 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća, gospodin Danijel Topalović izvijestio je nazočne vijećnike kako dio planiranih 
programskih  aktivnosti u mjesecu ožujku  i travnju (Boje proljeća i Prva padela Rastočina) nisu 
realizirani poradi pandemije  COVID- 19. Vijeće ne odustaje od tih programa, već će isto realizirati 
u periodu od rujna-prosinca 2020.g., ukoliko sveukupna zdravstveno-financijska situacija bude 
povoljna. Znači do kraja godine ostale su  slijedeće programske aktivnosti: Boje proljeća, Prva 
padela Rastočina, Hrvatski olimpijski dan i  Sv.Nikola. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Škurinjska Draga  primilo je obavijest na znanje. 
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AD 3 
Slijedom informacije iz točke 2. i uputa Direkcije za mjesnu samoupravu u vezi smanjenja 
programskih aktivnosti za 2020. godinu, tajnica u dogovoru sa predsjednikom Vijeća, gosp. 
Danijelom Topalovićem pripremila je prijedloge za izmjene u financijskom dijelu programskih 
aktivnosti. 

 
  Zaključak: 
  Vijeće je primilo na znanje ovu informaciju. 
 

Temeljem prijedloga i s obzirom na okolnosti izazvane korona virusom VMO predložilo je slijedeće 
izmjene: 
 
1. Vijeće MO odustalo je od slijedećeg programa: 
-  Tiskanja informativnog lista Biltena MO (svibanj - studeni) u iznosu od 3.060,00,00 kn 
2. Vijeće MO umanjilo je iznose za slijedeće programe: 
- Hrvatski olimpijski dan - sa 4.500,00 kn  na  4.000,00 kn - razlika 500,00 kn 
- Prva padela Rastočina - sa 4.000,00 kn na  3.500,00 kn -  razlika 500,00 kn  
 
Programi planirani za ožujka/lipanj provest će se u rujnu / studenom 2020. godine. 
Ovim promjenama izvršit će se smanjenje Financijskog plana u ukupnom iznosu od 4.060,00 kn. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Škurinjska Draga jednoglasno je usvojilo:  

- Izmjene programskih aktivnosti za 2020. g  
- Rebalans čija se ukupna vrijednost Financijskog plana MO Škurinjska Draga za 2020. 

godinu, umanjuje sa 21.610,00 kn na 17.550,00 kn. 
 

AD 4 
Predsjednik VMO Danijel Topalović je dao je na razmatranje Izvješće o realizaciji  Plana raspodjele 
sredstava za komunalne prioritete na području MO Škurinjska Draga u razdoblju siječanj-prosinac 
2019. godine. Predsjednik navodi da u obrazloženju stoji da dio planiranih radova iz 2018.g. nisu 
realizirani pa su prenijeti u 2019.  Po dinamičkom planu realizacije svi radovi koji se nisu uspjeli 
realizirati do 31. prosinca 2019. godine, realizirat će se do 30.06.2020. godine. 
 
Zaključak: 
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na 
području MO Škurinjska Draga u razdoblju siječanj - prosinac 2019. godine. 
 
AD 5 
Tajnica je izvjesila nazočne o prispjelom  mail-u D.N.  predstavnice stanara iz Rastočine 4,  u 
kojem navodi da u Ulici Rastočine 4, na neposrednoj nizbrdici ispred  nebodera, usprkos znakova 
zabrane, stanari se uporno parkiraju te time potencijalno ugrožavaju imovinu i živote stanara 
zgrade jer interventna vozila imaju otežan ili nikakav prilaz. 
 
Zaključak: Obavijestiti nadležne službe OGU za komunalni sustav, Direkciju za prometno 
redarstvo, te zatražiti izvid i rješavanju navedenog problema. 
 
 
AD 5/1 
Tajnica je izvjesila nazočne o prispjelom  mail-u  V. B.  predstavnika stanara iz Ulice Lipa , u kojem 
navodi da je prije godinu dana poslao molbu za postavljanje usporivača prometa u Ulici Lipa, te do 
danas da ništa nije učinjeno po tom pitanju. 
 
Zaključak:  
Svi članovi se slažu da se zahtjev građana u svezi postavljanja usporivača prometa u Ulici 
Lipa  proslijedi na rješavanje nadležnom  KD Rijeka promet. Također  su mišljenja da trošak 
postavljanje usporivača prometa treba ići na teret pozicije redovno održavanje, iz razloga 
što VMO Škurinjska Draga nema, niti je u mogućnosti osigurati potrebna financijska 
sredstva za  
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AD 5/2 
Tajnica je izvjesila nazočne o uočenom oštećenju (ispupčenju) na nogostupu (uzrokovanom  
širenjem korijena stabla) u Ulici Mihaćeva Draga, ispod škole, te koja predstavljaju veliku opasnost  
od pada i ozljeda ne samo za djecu-učenike već i druge prolaznike. 
 
Zaključak:  
Fotografiju sa točnim podacima o lokaciju proslijediti nadležnim službama Grada Rijeke na 
daljnje rješavanje. 
 
 
AD 5/3 
Tajnica je izvjesila nazočne da je OGU za komunalni sustav, Direkciji za komunalno redarstvo 
dojavila uočeno oštećenje-puknuću dijela poklopca vodovodnog okna u Ulici 1. Maja. Isti su žurno 
reagirali i o istom obavijestili KD Vodovod i kanalizacija. Zamjena poklopca vodovodnog okna 
obavljena u kratkom roku.    
 
Zaključak:  
Informacija primljena na znanje. 
 
AD 5/4 
Tajnica je izvjesila nazočne da je OGU za komunalni sustav i Direkciji za komunalno redarstvo 
dojavila uočeno veliko oštećenje-ulegnuće na hodnoj površini,na gornjem dijelu stepeništu (između 
Petrola i Dankuchen) ispod zgrade - nužnog smještaju u Ulici Antuna Mihića 2c,b te mailom 
zatražila što žurniji izvid i poduzimanje mjera za uklanjanje oštećenja.  
 
Zaključak:  
Informacija primljena na znanje. 
 
 

Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 19 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.                                                                                                                  

 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:                                    Predsjednik  
   VMO Škurinjska Draga: 
 
Dragica Šibenik                                                                                     Danijel Topalović  
           


