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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: 2170-01-09-10-20-14 
Rijeka, 25. studenoga 2020. godine 
  

ZAPISNIK 
S 25. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 

 
25. sjednica VMO Škurinjska Draga održana je  27. studenoga 2020. (petak) s početkom u 17 sati  
u prostorijama MO Škurinjska Draga, Porečka 94. 
 
Sjednici su bili prisutni: 
- Danijel Topalović, predsjednik VMO 
- Sandro Blasich, član VMO  
- Zlata Rukavina, članica VMO i 
- Dragica Šibenik, tajnica MO   
 
Opravdano izostali: 
- Nikola Barić, član VMO  
- Goran Sišak, zamjenik predsjednika VMO 
 
Usvajanje zapisnika s  24. sjednice VMO Škurinjska Draga: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Dnevni red 
 
 
1. Financijski plan Vijeća MO Škurinjska Draga za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 

2023.godinu, usvajanje 
2. Dogovor oko podjele slatkih paketića povodom blagdana sv. Nikole 
3. Razno 
 
 
AD 1 
Predsjednik VMO Danijel Topalović je dao na raspravu prijedlog Financijskoga plana za 2021. i 
projekcije za 2022. i 2023. godinu. 
 
Zaključak: Jednoglasno se usvaja Financijski plan VMO Škurinjska Draga za 2021. godinu, a 
koji proizlazi iz usvojenih programskih aktivnosti VMO Škurinjska Draga za 2021.g. kao i 
projekcije za 2022. i 2023. godinu. 
 
 
AD 2 
Predsjednik VMO Danijel Topalović izvjestio je nazočne da s obzirom na aktualne situaciju  vezanu 
uz COVID-19 te epidemioloških mjera kojima se ograničavaju okupljanja i naputka Odjela za 
gradsku upravu i samoupravu ove godine nismo u mogućnosti planiranu programsku aktivnosti 
“Doček Sv. Nikole” realizirati na način (uz predstava i sv.Nikolu) kao i predhodnih godina. Poradi 
navedenog predsjednik predlaže da putem plakata - obavijesti, te web stranici MO pozovu roditelji 
da prijave svoju djecu za poklon paketić. Prilikom prijave u tajništvu roditelji će dobiti i detaljne 
upute o načinu preuzimanja poklona. Nakon toga predsjednik predlaže da podijela bude u subotu, 
5. prosinca 2020.,g. za djecu predškolskog uzrasta, na otvorenom (na parkiralište ili ispred 
prostorija MO). U dogovoru sa ravnateljem OŠ Škurinje pokloni za djecu - učenike nižih razreda 
(od I-IV razreda) preuzeti će u MO netko od zaposlenika škole.   
 
Zaključak:  Jednoglasno i u potpunosti se prihvaća predloženo. 
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AD 3 
Tajnica je izvijestila Vijeće o pristiglom mail-u  građana iz Ulice 1. Maja u kojim nas izvještava iako 
je već montirana božićna rasvjeta u parku Tizianova-Kresnikova, mrak je, ne svijetli tj. ista nije 
uključena po noći. U istom mail građanin moli ako je ikako moguće uključenje ovaj tjedan, za 
vikend jer se pali i prva  Adventska svijeća. 
 
Zaključak: Od nadležnih službi Grada Rijeke zatražiti uključenje božićne rasvjete. 
 
 
AD 3/1 
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: Informacija primljena 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  

 
 


