
 1/2 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-30/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  27.01.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 3. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

3. sjednica VMO Škurinje održana je 27. siječnja 2015. (utorak), s početkom u 16:30 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 2. sjednice VMO Škurinje održane 19. prosinca 2014. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Jasmin Babić i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
   
   

1. Anketni listić – osmišljavanje i distribucija 
2. Realizacija programa "Pozdrav karnevalu" 
3. Iniciranje sastanka u Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti 
4. Pritužbe građana – obavijest 
5. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća za 2014. godinu 

  6.   Razno 
 

 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Na prijedlog predsjednika VMO gospodina Jasmina Babića razmatrala se ideja o distribuciji 
anketnog listića do gotovo svakog stanovnika Škurinja, a putem predstavnika ovlaštenih osoba – 
povjerenika stambenih zgrada i uz pomoć lokalnog poštara. Anketni listić bi sadržavao osnovne 
podatke o inicijatoru – Vijeću MO s adresom i brojevima telefona i e-mailu za kontakt, a njegov 
osnovni cilj bio bi od što većeg broja mještana prikupiti prijedloge i sugestije, odnosno odgovor na 
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pitanje:"Što očekujete od vašeg mjesnog odbora?". Građani bi tako dali povratnu informaciju o tome 
što bi željeli da se napravi, realizira ili promijeni na području MO Škurinje. Uz anketni listić dostavila 
bi se i ponuda tvrtke "Kabel Kanal" d.o.o. koji se obratio MO za pomoć u predstavljanju na ovom 
području u vezi distribucije TV i radijskih programa, pristupa internetu putem kabelskog modema, 
telefona i ostalih usluga koje nude.      
 
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog. 
 
 

 

 

AD 2 
 

Nakon kraće rasprave Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku: 
 
Usvaja se Financijski plan Vijeća MO Škurinje za 2015. godinu, a koji proizlazi iz 
usvojenih Programskih aktivnosti VMO Škurinje za 2015. godinu, te projekcija 
financijskog plana za 2016. i 2017. godinu. 
 
 
AD 3 
 
Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo rasprave, već je predsjednik VMO gdin Jasmin Babić 
zaželio nazočnima ugodne nadolazeće blagdane i sve najbolje u narednoj godini, kako u 
poslovnom, tako i u privatnom životu. 
 

 

 
 
Sjednica Vijeća je završila u 19:00h 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 
 

Dragana Jurčić Jasmin Babić 
 


