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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-30/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  30.03.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 5. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

5. sjednica VMO Škurinje održana je 30. ožujka 2015. (ponedjeljak), 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 4. sjednice VMO Škurinje održane 26. veljače 2015. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Jasmin Babić i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
   
   

1. Program VMO – „Građane zanima“ – prvo predavanje 
2. Sveti Vid 2015. 
3. Održavanje tematskih sjednica Odbora za mjesnu samoupravu 
4. Aktualne informacije – sastanci i realizacije  

  5.   Razno 
 

 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 
U okviru programa VMO pod nazivom „Građane zanima“ organizira se prvo od šest predviđenih 
predavanja. Tema je „Prevencija protiv provala i krađa“, a realizirat će se u suradnji s PU 
Primorsko-goranskom, Rijeka, 1. policijskom postajom. Predavanje će se održati u srijedu 15. 
travnja 2015. godine u 16 i 30 sati u holu OŠ „Ivan Zajc“.      
 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
 

 

 

AD 2 
 
Tajnica MO je informirala Vijeće da se i ove godine organiziraju popularne igre mjesnih odbora 
povodom dana Sv. Vida i Kup Delte. U sklopu dana Sv. Vida biti će takmičenja u boćanju, kartanju 
briškule i trešete i povlačenju konopa, a Kup Delte je odmjeravanje snaga u malom nogometu. 
Nakon kraće rasprave dogovoreno je da će se MO Škurinje odazvati na takmičenje u svemu osim u 
povlačenju konopa. 
 
Zaključak: 
Vijeće je činjenice primilo na znanje i jednoglasno prihvatilo prijedloge o sudjelovanju.  
 
 
 
AD 3 
 
Predsjednik VMO, gospodin Jasmin Babić je upoznao prisutne sa idejom Odbora za mjesnu 
samoupravu, koji djeluje pri Gradskom vijeću, o mogućnosti održavanja tematskih sjednica tog 
Odbora za pojedine grupacije mjesnih odbora, grupiranih po teritorijalnom principu i sa sličnom 
problematikom, ili pak s mogućnošću da se na pojedinu sjednicu Odbora za mjesnu samoupravu 
određenom dinamikom pozivaju predstavnici, u pravilu predsjednici pojedine grupacije mjesnih 
odbora kako bi ovoj problematici bila posvećena pojedina točka dnevnog reda, ili bi se održala 
tematska sjednica na kojoj bi se isključivo razmatrala problematika karakteristična za pojedini MO. 
 
Zaključak: 
Vijeće je mišljenja da bi ukoliko se pojavi neka posebna tema, koja bi se trebala 
prodiskutirati na višem nivou, ili se pak pojavi neka zajednička problematika sa nekim npr. 
susjednim MO, sudjelovalo na takvoj sjednici i pohvalilo je inicijativu Odbora.  
 
 

 

  AD 4 
 
Predsjednik Vijeća je obavijestio nazočne da su on i tajnica bili na nekoliko sastanaka. U Direkciji    
za komunalni sustav održan je sastanak u vezi izgradnje autobusne stanice na cesti prema 
Tibljašima, negdje nasuprot postojeće u smjeru grada, a prvenstveno zbog lakšeg i sigurnijeg 
dolaska djece u školu i odlaska iz nje. Budući da rješenje tog problema iziskuje koordinaciju više 
službi dogovoreno je da će nas Direkcija izvještavati o napretku. Sa komunalnim društvom 
Autotrolej dogovorena je promjena voznog reda linije 5a u jutarnjim satima kako bi se izbjeglo 
prerano dolaženje djece u školu sa područja Tibljaša i pripadajućih ulica iz tog smjera, što je do 
sada bio slučaj. Od HAC-a je zatraženo da sanira horizontalnu signalizaciju na ulazu/izlazu iz 
Riječke obilaznice na spoju s Osječkom ulicom gdje je pješački prijelaz gotovo potpuno izblijedio. 
Tajnica MO je informirala prisutne da će se 13.04. u Gradskoj vijećnici održati prezentacija 
komunalnog sustava bez VIK-a i Energa na kojoj bi trebali biti svi predsjednici i tajnici MO-a. 
Predviđeno je da se svaka karika komunalnog sustava kraćom prezentacijom i izlaganjem predstavi 
i da sve najvažnije informacije o načinu svog rada i mogućnostima suradnje s MO-a. Nakon 
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prezentacija biti će moguće postaviti pitanja pojedinim gradskim službama. Osim toga, tajnica je 
napomenula prisutnima da se u razdoblju od 01.04. - 20.04. provodi natječaj za davanje prijedloga 
komunalnih prioriteta za 2016. godinu, a u vremenu od 04.05. – 15.05. zainteresirani će se moći 
prijaviti za sudjelovanje u akciji "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor" u 2015..     
 
  Zaključak: 
  Vijeće je činjenice primilo na znanje i zadovoljno je s pokrenutim inicijativama. 
 
 
 
  AD 5 
 
Pod točkom razno javio se vijećnik gospodin Ivan Miočić sa molbom da se sanira ograda ispod 
Kluba umirovljenika u ulici Škurinjskih žrtava i dao je prijedlog da se u komunalne prioritete za 2016. 
godinu uvrsti osvjetljavanje parka u Ulici 22.lipnja. 
  
 Zaključak: 
 Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedloge. 
 
   
 
Sjednica Vijeća je završila u 19:00h 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 

 
                    Dragana Jurčić Jasmin Babić 

 


