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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                  GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-30/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  30.06.2017. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 32. SVEČANE SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

32. Svečana sjednica VMO Škurinje održana je 29. lipnja 2017. (četvrtak), s početkom u 17:30 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 

- voditelji sportskih sekcija 
- sudionici akcije Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2017. godini 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice VMO Škurinje održane 09. svibnja 2017. godine 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Jasmin Babić i predložio slijedeći 
 

 
 
 

DNEVNI RED 
 
   

 
1. Osvrt na dosadašnji rad MO 
2. Podjela nagrada i priznanja 
3. Razno 

 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 
U 17:30 sati, intoniranjem  državne himne započela je Svečana sjednica VMO Škurinje u dvorani MO. 
Nakon pozdrava i kratke uvodne riječi, predsjednik VMO Škurinje gospodin Jasmin Babić, pozvao je 
prisutne da minutom šutnje odaju počast svima umrlima u proteklih godinu dana na području MO 
Škurinje, kao i svim braniteljima.  

U svom izlaganju o tome što je napravljeno i što se još planira u zadnjoj godini mandata ovoga Vijeća, 
osvrnuo se na uspješno realizirane projekte i inicijative, održane sportske turnire  i zahvalio se 
nazočnim voditeljima sportskih sekcija na pomoći u organizaciji i sudjelovanju. 

Zaključak: 

Prisutni gosti su velikim pljeskom podržali Vijeće. 
  

U okviru Svečane sjednice proglašene su i nagrađene najljepše okućnice Škurinja u 2017. 
godini. Fotografijama svojeg okoliša i balkona natjecalo se četrnaest prijavljenih mještana. Kroz 
kratku prezentaciju tajnica je “provela” prisutne kroz okućnice sudionika akcije kako bi svi mogli 
vidjeti koliko je truda uloženo  i kako su pojedinci doprinjeli ljepšem izgledu Škurinja   

Svi sudionici akcije nagrađeni su poklon bonom u iznosu od 100 kn koji će moći iskoristiti u vrtnom 
centru MBM,  lončanicama i priznanjima . Vlasnici okućnica dobili su na pokon zidne satove s 
motivom svoje okućnice, a vlasnici balkona, te oni koji su zajedničkim snagama uređivali okoliš 
svojih stambenih zgrada, šalice na kojima je otisnuta slika  njihova cvijeća. 

Plaketom je nagrađena gospođa Antonija Žic kao dugogodišna sportašica koja je brojnim 
sudjelovanjima na sportskim turnirima natjecanjem u pikadu branila boje našeg MO-a, dok je kao 
najbolja ovogodišnja volonterka nagrađena gospođa Biljana Marković koja se istakla nesebičnim 
dobrovoljnim radom u  aktivnostima i programima VMO . 

Nakon podjele nagrada uslijedilo je  druženje uz piće i zakusku,.uz poziv da se odazovu i dogodine. 
 
 
Zaključak: 
 
Vijećnici i gosti ugodno su se družili. 
 
 
AD 3 
 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

 

 

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

 
                    Dragana Jurčić Jasmin Babić 

 


