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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                  GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-30/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  02.11.2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 24. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

24. sjednica VMO Škurinje održana je 28. listopada 2016. (petak), s početkom u 18 sati, u 
prostorijama MO Škurinje, Save Jugo Bujkove 44 
 
Sjednici su bili nazočni: 
 
- Jasmin Babić, predsjednik VMO 
- Robi Kezele, zamjenik predsjednika VMO 
- Ivan Miočić, član VMO 
- Darko Vilenica, član VMO 
- Sandra Vignjević, članica VMO 
- Dragana Jurčić, tajnica MO 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice VMO Škurinje održane 30. rujna 2016. godine 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Jasmin Babić i predložio slijedeći 
 

 
 
 

DNEVNI RED 
 
   
 

1. Prijedlozi programa rada za 2017. godinu 
2. Razno 

 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

Nakon kraće rasprave, Vijeće je odlučilo da za narednu, 2017. godinu prijavi četiri (4) 
programa rada: 

1. Pozdrav karnevalu – održavanje dječje predškolske, kreativne radionice izrade maski, u 
dvorani MO pod strućnim vodstvom pedagoginje Jasne Kalčić Šušak; dječja reduta u 
dvorani pored crkve Sv. Ivana Krstitelja; čašćenje zvončara kod Spomenika palim 
borcima, na dan glavne karnevalske povorke na Korzu, kada od tuda autobusima 
„Autotroleja“ odlaze zatvoriti Riječki karneval    

2. Ekološka akcija – ove će se godine čistiti šetnica u ulici Škurinjskih žrtava uz stručnu 
pomoć ing hortikulture, kosača i radnika s motornim pilama. Uklonit će se nepoželjna 
vegetacija i raslinje, te pokupiti smeće, te će sav otpad biti odvezen kamionima KD 
„Čistoća“. Za sudionike akcije (cca 36 volontera) osigurat će se topli obroci i sokovi, kao i 
radne rukavice. 

3. Dan MO – kao i do sada obilježavanje Dana MO uključuje sportske susrete – turnire u 
pikadu, šahu, kartanju briškule i trešete i boćanju, te sudjelovanje u akciji „Birajmo 
najljepšu okućnicu, balkon i prozor“. Na Svečanoj sjednici dodijelit će se nagrade 
vlasnicima najljepših okućnica, balkona i prozora, nagraditi neke najistaknutije mještane 
plaketama VMO, uz nastup zbora Udruge za cerebralnu paralizu Rijeka. Na crkvenom 
trgu, uz jelo i piće mještane će zabavljati „Duo Kvarner“ s pjevačicom.   

4. U susret Božiću – doček Djeda Božićnjaka u holu OŠ Ivana Zajca, priredba glazbeno 
scenske udruge „RI stars“, podjela darova djeci, fotografiranje s Djedom Božićnjakom 

 

     
Zaključak: 
 
Vijeće je suglasno da tajnica MO pošalje prijave ovih programa na predviđenim obrascima za 
prijavu.   

 

 

AD 2 
 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave, već je tajnica MO upoznala prisutne da je u suradnji s 
komunalnim redarom   uputila zahtjev trgovačkom centru „Fiume“, koji je u vlasništvu Konzuma, za 
hitnim uređenjem zelene površine, iza ograde na potezu od raskršća Ive Lole Ribara s Osječkom 
ulicom, u smjeru grada, jer je neuređeno i nepoželjno raslinje kroz ogradu izraslo prema nogostupu, 
te osim ružnog izgleda i smeta prolaznicima. Također se traži i popravak slivnih rešetki na parkingu 
iznad garaže predmetnog centra, jer na više mjesta željezna rešetka nedostaje, pa se automobili 
mogu oštetiti, a pješaci ozlijediti.    
 
 
Zaključak: 
 
Vijeće je činjenice primilo na znanje i potvrdilo opravdanost zahtjeva.  
 
 

 

 
Sjednica Vijeća je završila u 19:45h 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 

 
                    Dragana Jurčić Jasmin Babić 

 


