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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                  GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-30/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  03.04.2017. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 29. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

29. sjednica VMO Škurinje održana je 30. ožujka 2017. (četvrtak), s početkom u 17 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 28. sjednice VMO Škurinje održane 23. veljače 2017. godine 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Jasmin Babić i predložio slijedeći 
 

 
 
 

DNEVNI RED 
 
   
 

1. Obilazak MO od strane stručnih službi 
2. Komunalni prioriteti za 2018. godinu 
3. Ulica Milana Rustanbega – parking 
4. Razno 

 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 
Tajnica MO je sve prisutne izvijestila da je dana 08. ožujka 2017. godine izvršen obilazak MO 
Škurinje u prisutnosti predsjednika Vijeća MO i nje, te stručnih službi Grada Rijeke – Stasia Scarpe i 
Igora Ausilia iz Rijeka prometa, Zorana Tadića i Borisa Škorića iz Direkcije zajedničkih komunalnih 
djelatnosti i Zorana Maraža – komunalnog redara zaduženog za područje MO Škurinje. Obišlo se 24 
lokacije komunalnih oštećenja uz 29 snimljenih fotografija  i 18 lokacija uočenog komunalnog nereda 
uz 33 snimljene fotografije. Tijekom obilaska komentirane su određene mogućnosti sanacije i 
nadležnost za izvršavanje iste, međutim pravi rokovi sanacije i stvarna nadležnost biti će dostavljeni 
po završetku obilaska svih MO-a i analize stručnih službi.     
 
Zaključak: 
 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 

 

 

AD 2 
 

Kao i svake godine, u travnju će, u vremenu od 03.-21.04. biti otvoren poziv na predlaganje Malih 
komunalnih akcija, a svoje prijedloge komunalnih zahvata građani mogu dostaviti u mjesni odbor, 
osobno ili putem e-maila, također i u Direkciju za mjesnu samoupravu, osobno ili na e-mail: mjesna-
smu@rijeka.hr, kao i putem jednostavnog online obrasca.  Predlagati se mogu projekti poput 
izgradnje dječjih igrališta, uređenja zelenih površina, parkirališta, postave autobusnih 
čekaonica, postave javne rasvjete, asfaltiranja cesta, uređenja kolnika, izrade nogostupa, 
uređenja prometnih signalizacija, sanacija divljih deponija i sl. 
Svi prijedlozi bit će uzeti u obzir i obrađeni, u smislu analize mogućnosti realizacije. Naime, Grad 
Rijeka ova uređenja može realizirati na javnim površinama i zemljištima koja su u vlasništvu Grada 
stoga obrada prijedloga obuhvaća i te provjere. 

Na temelju prijedloga građana koje je moguće realizirati, vijeća mjesnih odbora utvrdit će 
prioritetne projekte. Te će prioritete usvajati Gradsko vijeće krajem godine u obliku dokumenta 
pod nazivom Plan raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području mjesnih odbora u 2018. godini. 

    
Zaključak: 
 
Predsjednik VMO je pozvao vijećnike da razmisle o vlastitim prijedlozima i prikupe 
eventualne prijedloge građana iz ulica u kojima žive ili o kojima imaju saznanja . 
 
 
AD 3 
 
Prilikom obilaska MO prolazilo se i kroz ulicu Milana Rustanbega koja je preregulacijom prometa 
postala jednosmjerna i komentirala su se sporna parkirna mjesta u gornjem, „parnom“ dijelu ulice, 
koja još uvijek nisu iscrtana u skladu s projektom kako je bilo zatraženo od strane MO-a. Kako tvrde 
djelatnici Rijeka prometa na ovaj način se dobilo još više parkirnih mjesta i zato to smatraju boljim 
rješenjem, a i mišljenja su da su ljudi zadovoljni, dok je MO i dalje izložen brojnim upitima građana 
kada će se parkirna mjesta iscrtati koso i uzdužno kako je bilo predviđeno projektom. Najzad je 
dogovoreno da će se u suradnji s ovlaštenim predstavnicima stanara tih zgrada provesti anketa u 
svim tim zgradama i sukladno rezultatima  za koji način iscrtavanja parkinga se stanari izjasne će 
se i postupiti. 
 
 
Zaključak: 
 
Vijećnici su suglasni s provođenjem istog. 

mailto:mjesna-smu@rijeka.hr
mailto:mjesna-smu@rijeka.hr
http://ekonzultacije.rijeka.hr/predlaganje-malih-komunalnih-akcija/
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AD 4   
 
 
Pod ovom točkom tajnica MO je prenijela prisutnima lijepu vijest da je građanska inicijativa 
Škurinjskih susjeda uvrštena u odabrana susjedstva Projekta "27 susjedstava"   Europske 
prijestolnice kulture Rijeka 2020., a za koju je VMO Škurinje napisalo pismo podrške. Sredinom 
ožujka bit će i službeno proglašenje u Delnicama , a zatim slijedi intenzivan rad s projektnim 
timovima.  Za dobru  pripremu za start projekta potrebno  je  osigurati  i adekvatan prostor za rad  
grupe, pa je njihova predstavnica predala zahtjev za korištenje prostora dvorane MO-a. 
 
Zaključak :   
 
Vijeće je izrazilo zadovoljstvo što je njihova inicijativa odabrana, te je suglasno da se odobri 
korištenje dvorane MO-a za njihove sastanke i susrete, a izrečena je i želja za daljnjom 
suradnjom i pomoći u okviru domene  i mogućnosti Vijeća.   
 

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

 
                    Dragana Jurčić Jasmin Babić 

 


