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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                  GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-30/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  31.01.2017. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 27. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

27. sjednica VMO Škurinje održana je 30. siječnja 2017. (ponedjeljak), s početkom u 17:00 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 26. sjednice VMO Škurinje održane 21.prosinca 2016. godine 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Jasmin Babić i predložio slijedeći 
 

 
 
 

DNEVNI RED 
 
   
 

1. Zatvaranje žiro računa mjesnih odbora - obavijest 
2. Rekonstrukcija raskrižja Osječka-Ive Lole Ribara – druga faza radova 
3. Izvješća vezana uz rad VMO 
4. Razno 

 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 
Tajnica MO je upoznala nazočne sa zatvaranjem žiro računa mjesnih odbora. Na 28. sjednici 
Gradskog vijeća Grada Rijeke, održanoj 29. studenog 2016. godine usvojena je Odluka o izmijeni 
Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke. Tom odlukom uvodi se sustav rizničnog poslovanja na 
razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Rijeke koji se temelji na jedinstvenom 
računovodstveno – informacijskom sustavu, s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito upravljanje 
ukupnim proračunskim sredstvima i obavljanje poslova preko jedinstvenog računa Riznice Grada 
Rijeke. Cilj koji se želi postići sustavom riznice je racionalizacija u upravljanju javnim novcem, a ne 
oduzimanje prava na raspolaganje proračunskim sredstvima (pozicije financijskog plana 
proračunskog korisnika koje su potvrđene izglasavanjem proračuna od strane predstavničkog tijela), 
koje je autonomno pravo svakog proračunskog korisnika. Dakle, uvođenje jedinstvenog računa 
riznice za korisnika ne znači gubitak autonomije u korištenju sredstava, već se sustav upravljanja 
financijama (novčanim tokovima) konsolidira. Mjesnim odborima kao proračunskim korisnicima Grada 
Rijeke zatvoreni su žiro računi sa 01. siječnjem 2017.      
 
Zaključak: 
 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 

 

 

AD 2 
 
Budući da je u sklopu radova na rekonstrukciji i uređenju raskrižja ulica Osječka – Škurinjska cesta 
– Ive Lole Ribara, u planu izvođenje druge faze radova, tajnica MO je informirala vijećnike o 
promjenama koje nastupaju. Za potrebe realizacije planiranih radova uspostaviti će se privremena 
regulacija prometa formiranjem kružnog raskrižja. U subotu 11. veljače 2017. godine postaviti će se 
privremena prometna signalizacija, kojom će se promet u raskrižju regulirati kružno.  Trajanje 
navedene regulacije prometa sa kružnim odvijanjem prometa uz moguće manje modifikacije, 
sukladno planu radova te povoljnim vremenskim prilikama, predviđa se do konca mjeseca svibnja. 
Upozoravaju se svi sudionici u prometu da u zoni radova voze sa posebnim oprezom te da poštuju 
postavljenu prometnu signalizaciju. Time je kompletna semaforizacija izvan funkcije i fizički će biti 
uklonjena. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci koja tuda svakodnevno prolaze na putu od kuće do 
škole i obrnuto. U dogovoru s ravnateljicom OŠ „Ivana Zajca“ zatražit će se od Odjela za prometno 
redarstvo da neko vrijeme, u fazi prilagodbe na novu regulaciju prometa, u vremenu od 7 do 8 sati 
jedan djelatnik bude prisutan na raskrižju, a ukoliko to bude moguće i u vremenu najfrekventnijeg 
povratka najmlađe djece iz škole kućama.  
    
Zaključak: 
 
Vijeće je činjenice primilo na znanje i potvrdilo važnost suradnje s Odjelom za prometno 
redarstvo zbog sigurnosti djece. 
 
 
AD 3 
 
Kao i svake godine tajnica je u obvezi predati određena izvješća vezana uz rad VMO, pa je 
prisutnima podijelila primjerke istih, koja su se izrađivala tijekom siječnja. To su : Izvješće o stanju 
komunalnog nereda i oštećenja na području MO i Izvješća o korištenju prostora MO sa i bez 
naknade, dok je godišnje Izvješće o radu VMO u izradi i biti će predmetom sljedeće sjednice. 
 
Zaključak: 
 
Vijeće je činjenice primilo na znanje i relativno je zadovoljno sa stanjem na području MO. 
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AD 4   
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 

 
 
 
 
Sjednica Vijeća je završila u 18:50h 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 

 
                    Dragana Jurčić Jasmin Babić 

 


