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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: 2170-01-09-10-20-8 
Rijeka, 19. lipnja 2020. godine 
  

ZAPISNIK 
S 22. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 

 
22. sjednica VMO Škurinjska Draga održana je 19. lipnja 2020. (petak) 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  21. sjednice VMO Škurinjska Draga: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 

Dnevni red 
 
1. Prijedlog Programa rada za 2021. 
2. Prijedlog financijskog plana VMO Škurinjska Draga za 2021. 
3. Suglasnost za produženje radnog vremena caffe bara „Booksa“ za dane 19.,20.,26. i 27. lipnja 

2020. godine,traži se. 
4. Razno 
 
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća, gospodin Danijel Topalović izvijestio je nazočne vijećnike o potrebi donošenja 
prijedloga Programa rada - Programskih aktivnosti mjesnog odbora Škurinjska Draga za 2021.g. 
koji se financiraju sredstvima Odjela za gradsku samoupravu i upravu.  Obzirom na trenutnu 
situaciju oko Covida-19 i neizvjesnosti koja nas očekuje predlaže da programske aktivnosti u 
ostanu kao i ovogodišnje. Rasprave nije bilo, te predsjednik za 2021.g predlaže slijedeće 
programske aktivnosti: Dječji maškarani ples u MO Škurinjska Draga, Boje proljeća, Prva padela 
Rastočina, Hrvatski olimpijski dan, Doček Sv.Nikole i Zdravstva I socijalne skrbi.  
 
Zaključak:  Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Programa rada za 2021. godinu. 
 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća, gospodin Danijel Topalović dao je nazočnim vijećnicima na raspravu 
pripremljen prijedlog Financijskog plana za 2021.g. koji se temelji na zadanim uputama Grada 
Rijeke. Napominje da se programi financiraju iz sredstava Odjela za gradsku samoupravu i upravu, 
a traženi iznos za realizaciju predloženih programa iznosi 20.000,00 kuna i uključuje slijedeće 
programe: Dječji maškarani ples u MO Škurinjska Draga, Boje proljeća, Prva padela Rastočina, 
Hrvatski olimpijski dan, Doček Sv.Nikole i Zdravstva i socijalne skrbi.  
 
Zaključak: Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu 
 

 



 2

 

AD 3 
Predsjednik Vijeća, gospodin Danijel Topalović izvjestio je nazočne o dopisu OGU za 
poduzetništvo kojim traži da se Vijeće očituje o zahtjevu za određivanju kasnijeg završetka radnog 
vremena (do 02,00 sata) ugostiteljskog objekta Caffe bar "Booksa", i to  19., 20., 26. i 27. lipnja 
2020. g. Produžetak radnog vremena traži se zbog održavanja “muzike u živo”. 
 
Zaključak: VMO Škurinjska Draga slaže se sa zahtjevom za produženje radnog vremena 
ugostiteljskog objekta Caffe bar "Booksa" u traženom vremenu. Vijeće traži da se poduzmu 
sve mjere da razina buke iz ugostiteljskog objekta u predmetnom razdoblju bude u skladu s 
propisima. 
 
AD 4 
Tajnica MO izvijestila je nazočne da su svi zahtjevi građana vezano uz komunalnu problematiku 
(prijave oštećenja komunalne infrastrukture, komunalnog nereda i slično dostavljane nadležnim 
službama Grada na rješavanje.  
 
Zaključak:  Vijeće je primilo informaciju na znanje. 
 
 
 

 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 19 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.                                                                                                                  

 
 

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


