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                      GRAD RIJEKA 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
       Direkcija za mjesnu samoupravu 
 
 

 
 

IZVIJEŠĆE  O RADU 
VIJEĆA MJESNOG ODBORA ŠKURINJSKA DRAGA 

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO  31. PROSINCA 2019. GODINE 
 

 
1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 

prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 
 
Vijeće je tijekom 2019. godine provodilo sljedeće aktivnosti: 
• utvrdilo probleme i potrebe građana na području Mjesnoga odbora putem javnog poziva 

građana za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja 
Mjesnoga odbora, putem održanih sastanaka s građanima, pojedinačnih zahtjeva 
građana i procjenom članova Vijeća 

• utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti 
rješavanja problema za građane s područja Mjesnoga odbora Kozala 

• utvrdilo ostale potrebe i interese građana prema pojedinačnim zahtjevima građana i 
procjenom članova Vijeća, nakon održanih sastanaka s građanima, dijelom ih uvažilo i 
unijelo u prijedloge Programa rada - aktivnosti Vijeća Mjesnoga odbora 

• izradilo Program rada Vijeća Mjesnoga odbora 
• izradilo Financijski plan i rebalans financijskog plana 

 
 

2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci 
 

Sjednice 
 Vijeće je održalo 18 sjednica s ukupno 53 točke dnevnog reda. 

        
       
     Sastanci 

U cilju rješavanja određenih  pitanja i problema (komunalna i druga problematika) Vijeće je  s  
nadležnim službama, odjelima i institucijama održalo sastanke: 
 
• 4 sastanka s djelatnicima Odjela za komunalni sustav oko radova po komunalnim 

prioritetima i razvojnim planovima 
•  3 obilaska kompletnog terena Vijeća, radi utvrđivanja komunalnog nereda te oštećenja 

objekata komunalne infrastrukture u cilju njihovog bržeg i efikasnijeg rješavanja istih 
• 3 sastanka s djelatnicima i ravnateljem Osnovne škole Škurinje oko suradnje u realizaciji 

programa rada Vijeća (Sveti Nikola i Hrvatski olimpijski dan),   
• 4 sastanka s predstavnicima susjednih mjesnih odbora 



• 4 sastanka sa predstavnicima udruga 
• 8 obilaska terena s djelatnikom Rijeka prometa, komunalnim redarstvom i djelatnicima 

OGU za komunalni sustav, Direkcijom zajedničke komunalne djelatnosti 
 

 
3. Pokrenute inicijative Vijeća 

 
 

• Vijeće kontinuirano pruža potporu inicijativi umirovljenika da se uvede autobusna linija u 
Ulicu Rastočine. U tom smislu ponovo je i ove godine pokrenulo inicijativu za rješavanje 
ovoga problema. 

• I ove godine Vijeće je nadležnima u pismenom obliku skretalo pažnju na probleme koje 
ovaj Mjesni odbor ima, a ne može ih riješiti bez potpore Grada 

• Vijeće je podržalo traženje građana da se osigura dodatni broj parkirnih mjesta u Ulici 
Mihačeva draga.  

• Vijeće je kod Odjela GU za urbanizam, razvoj i gospodarenje zemljištem pokrenulo 
inicijativu za otkup prostora koji nisu u vlasništvu grada kako bi se u Ulici Mihiačeva draga 
osigurao dodatni broj parkiranih mjesta 

• Vijeće je osigurao vrijeme u kojem su zainteresirani građani, posebno starije životne dobi 
mogli prolaziti obuku o radu na računalima i snalaženju sa pametnim telefonima, 
instaliranju raznih aplikacija i slično 
 
 

4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i 
poboljšanju kvalitete stanovanja  
 

Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području Mjesnog odbora 
putem povremenih analiza prijava referenta za mjesnu samoupravu o stanju komunalnog reda i 
oštećenja objekata komunalne infrastrukture i stanja rješavanja po istima.  

  
Suradnja i komunikacija sa građanima s područja Škurinjska Draga intenzivna. Vijeće 
građanima maksimalno pruža potporu u njihovim traženjima i pomoći u ostvarivanju što višeg 
standarda stanovanja u naselju. U velikom je porastu komunikacija s građanima putem e – 
maila, posebno u prijavi komunalnog nereda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture. 
Shodno navedenom Vijeće je da bi se zadovoljila potreba za sportskim aktivnostima 

• za građane MO-a postiglo dogovor s OŠ Škurinje o ustupanju dva termina tjedno u 
kojima se koristi sportska dvorana Škole  

• suglasila se s time da se i prostor /uz naknadu/ MO-a koristi u iste svrhe  
 

 
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

 
• Vijeće je u suradnji s Medicinskim fakultetom organiziralo besplatno mjerenje krvnog tlaka i 

šećera u krvi za građane Škurinjske Drage, što je realizirano u studenom 2019. uz 
provedbu istraživanja Fakulteta. 
  

 
6. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 

 
Vijeće je i ove godine zajedno sa OŠ Škurinje koju pohađaju djeca a područja Mjesnog odbora 
Škurinjska Draga, sudjelovalo u obilježavanju Hrvatskog olimpijskog dana HOD 2019. 
U obilježavanju toga dana sudjelovala su sva djeca koja pohađaju Školu.  HOD je obilježen 13. 
rujna. Organizirani su  turniri u: 
 

• za djecu do 4 razreda radi razvijanja motoričkih sposobnosti i za  
• za djecu viših  razreda su organizirani turniri u pikadu;  



• podjela priznanja i medalja po kategorijama; kao i proslavu za svu djecu nakon uspješno 
izvedenog programa. 
 

Sveukupan broj sudionika u sportskim natjecanjima i događajima u osnovnoj školi bio  je  oko 
200 sudionika. 
 
Rekreativni dan MO Škurinjska Draga – novi program VMO-a koji je organiziran 27. travnja 
na otvorenom i u prostoru Mjesnog odbora. U mjesnom odboru su se : 

 
1. igrale razne društvene igre  
2. na igralištu OŠ Škurinje igrao se badminton 
3. igralo se na velikom toboganu dvorca na napuhavanje 

      
     Sveukupan broj sudionika ovog događaja je 120. 
 
      

Dani Svetog Vida – sportski susreti mjesnih odbora. U 2019. u sportskim susretima    
     učestvovala je jedna ekipa za briškulu i trešetu 
     

7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 
 
Vijeće je za djecu predškolskog uzrasta organiziralo: 2 proslave s predstavama Svetog Nikole 
za djecu predškolske i mlađe školske dobi, u prostoru Mjesnog odbora.  
Djeca, polaznici Osnovne škole Škurinje od prvog do osmog razreda učesnici  su obilježavanja 
Hrvatskog olimpijskog dana. 

•  Sveti Nikola 280 djeca predškolskog i školskog uzrasta od I do IV razreda OŠ 
•  Hrvatski olimpijski dan 280 djece učenika OŠ od I do VIII razreda. 
•  Rekreativni dan 
• Dječji maškarani ples Dječji maškarani ples – novi program VMO-a 23. veljače i 2. 

ožujka. U dvorani  Mjesnog odbora održane su pokladne zabave uz muziku i ples za 
djecu i roditelje. Sveukupan broj sudionika je oko 120. 
 

8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja društvenog života građana    
 
Dan društvenih igara Mjesnog odbora Škurinjska Draga – gdje je građanima 29. lipnja 
2019. ponuđeno 100 društvenih igara. Među ostalima igrale su se igre Ticket to ride, Catan, 
turniri u Carcassonnu, Munchkin te je održana i besplatna tombola. 

 
Sveukupan broj sudionika je 50. 

 
          Vijeće je podržalo i pomoglo u realizaciji Adventa na Circolu gdje je Udruga Rikordi 
          organizirala trodnevnu proslavu Božića za djecu i odrasle i sve građana Mjesnog odbora. 
 

Sveukupan broj sudionika je 300. 
 

9. Ostvarene programske aktivnosti po nazivima programa 
 

Program rada VMO Škurinjska Draga realiziran je kroz slijedeće programske aktivnosti: 
 

 
1. Hrvatski olimpijski dan 
2. Doček Svetog Nikole 
3. Rekreativni dan 
4. Dječji maškarani ples 
5. Redovna aktivnost Vijeća MO 
6. Dan društvenih igara MO-a 
7. Advent na Circolu 

 
 



Ukupan broj korisnika programa je oko 400 građana /djece od vrtićkog uzrasta do osmog razreda 
OŠ/ po svim događanjima, koji obuhvaćaju učešće djece na turnirima povodom obilježavanja 
Hrvatskog olimpijskog dana i na broj djece – korisnika pri proslavi dana Svetog Nikole. 
 
 
HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN MO  
(opisan u točki 6.) 
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je ukupno:  2.911,81 kn    

  
 
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost MO 
Nabavka sportske opreme                                       918,13 kn   
Nagrade učesnicima turnira                                                     1.993,68 kn 
 
Ukupno:                                                                                   2.911,81 kn 
                             
DAN REKREACIJE MO 
(opisan u točki 7.) 
 
Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je ukupno:  1.451,81 kn    

  
 
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost MO 
Nabavka sportske opreme                                      952,51 kn   
Okrjepa za sudionike                                                                  499,30 kn 
 
Ukupno:                                                                                   1.451,81 kn 
 

  
 
 
DOČEK SVETOG NIKOLE 
 
(opisan u točki 7.) 
Dočeku Svetog Nikole prisustvovalo je oko 280 djece predškolske i školske dobi. Održane su dvije 
prigodne predstave pod nazivom „Šumska bajka“ koje je izvela Teatar scena a predstave su 
upriličene u Dječjem vrtiću Rastočine i Mjesnom odboru.  Sveti Nikola darivao je djecu poklon 
paketima. 
 
Za realizaciju programske aktivnosti  utrošeno je ukupno: 12.224,80 kn 
 
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost MO 
Kazališna izvedba - 2 predstave                                                  3.000,00 kn 
Slatki poklon paketi:                                                                     9.224,80 kn 
Ukupno:                                                                                     12.224,80 kn         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. Prihodi i rashodi  

 
Vijeće MO Škurinjska Draga je sukladno Financijskom planu za 2019. godinu za programske 
aktivnosti utrošilo sredstva osigurana u proračunu Grada Rijeke kako slijedi: 

 
Rashodi po programskim aktivnostima:  
 
Hrvatski olimpijski dan                                                                      2.911,81 kn 
Dan rekreacije                                                                                  12.224,80 kn   
Doček Svetog Nikole                                                                       
 

1.451,81 kn 
 

Ukupno:                                                                                            
 

16.588,42 kn 

Računalne usluge                                                   425,00 kn 
 

Ukupno:    17.013,42 kn 
 
   

   
Napomena: 
Zbog potrebe poslovanja e-računima u sustavu Riznice Grada Rijeke utrošen je iznos od 375,00 
kn za otvaranje zasebnog računa Mjesnog odbora Škurinjska Draga, kao i iznos od 50,00 kn za 
podmirenje računalnih usluga FINA-e za 2019. godinu.  
 
 
 
PRIHODI PLAN 
 
OPĆI PRIHODI:         

1. Programska aktivnost MO 129001         22.500,00 kn      
 
UKUPNO PRIHODI:                                                                    22.500,00 kn 

 
 
 
RASHODI OSTVARENJE 
 
OPĆI RASHODI:         

1. Programska aktivnost MO         17.013,42 kn 
                                                                                           

UKUPNO RASHODI:                                                                        17.013,42 kn 
 

 
 

 
 

Predsjednik Vijeća  
MO Škurinjska Draga  

 
 

Danijel Topalović 
 
 
 
 
 
 
 


