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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJSKA DRAGA  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA ŠKURINJSKA DRAGA 
 
KLASA: 026-02/21-01/30  
URBROJ: 2170-01-09-10-21-2 
Rijeka, 19. siječnja 2021. godine 
  

ZAPISNIK 
S 27. SJEDNICE VMO ŠKURINJSKA DRAGA 

 
27. sjednica VMO Škurinjska Draga održana je 30. siječnja 2021. (subota) s početkom u 9 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  26. sjednice VMO Škurinjska Draga: 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
 
Dnevni red 
 
1. Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora Škurinjska Draga za razdoblje od 1.siječnja do 31. 

prosinca 2020.godine  
2. Razno 
 
 
AD 1 
Predsjednik VMO Danijel Topalović dao je na raspravu Izvješće o radu Vijeća MO Škurinjska Draga 
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. 
 
Zaključak:  
Izvješće o radu Vijeća MO Škurinjska Draga za razdoblje od 1. siječnja  do 31. prosinca  2020. 
godine jednoglasno se prihvaća. 
 
AD 2 
Predsjednik VMO Danijel Topalović izvješćuje nazočne kako su za ovu godinu bila planirana i 
osigurana financijska sredstva za provedbu programske  aktivnosti - Dječji maškarani ples, međutim  
zbog epidemioloških mjera i daljne nepovoljne situaciju vezane za pandemiju virusa COVID-19 kao i 
preporuke HZJZ, Civilnog stožera RH  i Grada Rijeka u svezi ograničenja broja osoba u zatvorenim  i 
otvorenim prostorima  i da je mala vjerovatno da će se situacija u mjesecu veljači proimjeniti, te 
predlaže da se  odustane od navedeni programske aktivnosti.  Ukupni planiran iznos sredstava 
utrošiti na program čišćenja okoliša tj. organiziranje ekološke akcije, a što će ovisiti o razvoju 
epidemiološke situacije. 
 
Zaključak: 
Jednoglasno se prihvaća prijedlog da se zbog epidemioloških mjera odustane od provedbe 
programa - Deja maškarana zabava. Sva sredstava iz toga programa utrošiti na zamjenski 
program tj. novi program - Ekološka akcija. 
 
 
 
 



 2

AD 3 
Predsjednik Vijeća upoznao je nazočne o zaprimljenom mail-u građana u kojem iskazuju svoje 
nezadovoljstvo kako na rad komunalnih službi tako i na ponašanje vlasnika pasa koji šetaju s psima 
te na činjenicu da vlasnici uglavnom izbjegavaju počistiti izmet za svojim ljubimcima.  Najveći problem 
su nogostupi (obostrano) na potezu od ulice Rastočine  do ulice Petra Kobeka. Nakon kraće 
rasprave, predsjednik VMO Danijel Topalovic predlaže da se zatraži  pojačana prisutnost komunalnog 
redara na području MO Škurinjska Draga.  
 
Zaključak: 
Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
 
AD 4 
Članica Vijeća Zlata Rukavina upoznala je nazočne o zaprimljenoj telefonskoj pritužbi Ivone Obrić iz 
Porečke ulice u kojem iskazuju svoje nezadovoljstvo ponašanjem svojih susjeda koji uporno bacaju i 
odlažu glomaznii kako i kućni otpad kod kontejnera, a kako poslijedica toga pojavila su se štakori. 
Također imenovana gospođa ima prigovore na  sporost KD Energa u rješavanje I otklanjanju kvara na 
javnoj rasvjeti. Gospođa Obrić ukazala je također i na problematiku razmnožavanja mačka koje pod 
hitno treba sterilizirati.  
Predsjednik, Danijel Topalovic naglašava da gore iznešeni prigovori stigli I na mail adresu MO 
Škurinjska Draga, te  da su svi proslijeđeni nadležnim službama Grade Rijeka na daljnje rješavanje. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Škurinjska Draga jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
 
Kako nije bilo dodatnih prijedloga ili rasprave, predsjednik Vijeća zaključuje sjednicu u 12  sati. 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.                                                                                                                  
 
 
 

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


