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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: 2170-01-09-10-20-10 
Rijeka, 23. rujna 2020. godine 
  

ZAPISNIK 
S 23. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 

 
23. sjednica VMO Škurinjska Draga održana je  26. rujna 2020. (subota) s početkom u 12 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  22. sjednice VMO Škurinjska Draga: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Dnevni red 
 
1. Razlika sredstava po Prioritetima za 2019.- zamjenska lokacija 
2. Dogovor oko programskih aktivnosti Vijeća planiranih za 2020.  
3. Komunalna problematika 
4. Razno 
 
AD 1 
Predsjednik VMO Danijel Topalović je obavijestio nazočne o pristiglom e-mailu KD Čistoća d.o.o. 
kojim nas izvješćuju da se po prioritetima  iz 2019. godine, nakon provedenih postupaka te shodno 
planiranim i ugovorenim radovima, pojavila razlika od 5.000,00kn s PDV-om koju je potrebno 
utrošiti na novu zamjensku lokaciju. 
 
Zaključak: Preostali iznos sredstava od 5.000,00 kn s PDV-om utrošiti na postavu drvene 
klupe s naslonom, u Ulici Petra Kobeka, ispred  ulaza u park za pse. 
 
AD 2 
Predsjednik VMO Danijel Topalović podsjetio je članove VMO kako su do kraja ove godine, nakon 
rebalansa za realizaciju preostala još četri programa:  
- Prva padela Rastočina - rujan/listopad - 3.500,00 kn  
- Boje proljeća - travanj/svibanj - 1.000,00 kn  
- HOP-Hrvatski olimpijski dan - rujan - 4.000,00 kn  
- Dock Sveti Nikola - prosinac -  6.400,00 kn  

 
S obzirom na aktualne epidemiološke situacije vezane uz COVID-19 i nemogućnost okupljanja 
većeg broja osoba a poštućujući  preporuke  HZJZ, kako i prijedlog Grade Rijeka da se programi 
odgode. Vijeće nakon kraće  rasprave donosi slijedeći:  
 
Zaključak: zbog izrazito nepovoljne epidemiološke situacije u mjesecu rujnu/listopadu neće 
se održati tri od četiri planirana programa. Program Doček sv. Nikole održao bi se kako je i 
planirano u mjesecu prosincu.  
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Način odvijanja programa - darivanje djece svakako će ovisiti o situacije sa Covitom-19.  U 
svakom slučaju podjele slatkih paketića (uz kratku prestavu na otvorenom, u MO ili pak 
pojedinačnim preuzimanjem poklončića u MO……. ) unaprijed će se dogovoriti sa 
ravnateljem škole i roditeljima te situacijom koja bude u tom trenu.  

 
AD 3 
Tajnica MO upoznala  je Vijeće sa prispjelim mailom tj. pritužbama  stanara iz Ulice Mihaćeve 
Drage  na  na buku (škripu) koja dolazi od stupove sa reklamnim zastavama u Auto centu Adria 
P.A u Ulici Mihaćeva Draga k.br. 11.  
 
Zaključak: Uputiti mail Auto centru Adria P.A i zatražiti poduzimanje mjera kako bi se buka 
smanjila-utišala i  građanima osigurao mir.  
 
 
AD 3/1 
Tajnica MO izvijestila je nazočne da su svi zahtjevi građana vezano uz komunalnu problematiku 
(zahtjev za uklanjanjem oštećenja na stolu za stolni tenis i betonske podloge ispod njega u ul. 
Rastočine, zahtjev za uklanjanjem kvara na javnoj rasvjeti u ul. Lipa i Antuna Mihića, zahtjev za 
uklanjanjem odbačenog starog namještaja, zahtjev za orezivanjem i uklanjanje nepoželjne 
vegetacije) proslijeđeni nadležnim službama Grade Rijeka i da je većina njih pozitivno rješena.  
 
Zaključak:  Vijeće je primilo informaciju na znanje. 
 
AD 4 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 

Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 14 sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.                                                                                                                  

 
 

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


