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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-30/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  24.06.2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA SVEČANE 8. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

 
 
Svečana 8. sjednica VMO Škurinje održana je 24. lipnja 2015. (srijeda), 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 
- voditelji sportskih sekcija 
- sudionici akcije Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor u 2015. godini 
 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Škurinje održane 28. svibnja  2015. 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen 
  

 

 
 
 
 

 
 

U 17 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 od početka rada ovoga Vijeća, osvrnuo 
se na uspješno provedenu ekološku radnu akciju  09. svibnja  i sportske turnire prošle subote i 
zahvalio se nazočnim voditeljima sportskih sekcija na pomoći u organizaciji i sudjelovanju. 
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U okviru Svečane sjednice proglašene su i nagrađene najljepše okućnice Škurinja u 2015. 
godini. Fotografijama svojeg okoliša i balkona natjecalo se deset prijavljenih mještana. 

Najljepšom ovogodišnjom okućnicom proglašena je ona gospođe Milice Baždarić, Škurinjska cesta 
72. Poklon bonovima za kupovinu u vrtnom centru MBM, lončanicama i priznanjima nagrađeni su 
još i gospođa Anđelka Tomić, obitelj Srdoč, gospođa Đurđica Ujčić i gospođa Ruža Čuljak. Ostali 
sudionici dobili su prigodne poklone i zahvalnice.  

Nakon podjele nagrada uslijedilo je kratko druženje uz piće i zakusku, te je većina prisutnih otišla 
na Svetu misu, budući se Dan MO Škurinje obilježava, već tradicionalno 24. lipnja, na Dan Svetog 
Ivana Krstitelja, zaštitnika Škurinja , nakon čega je organizirana zabava na Crkvenom trgu, uz jelo i 
piće, te nastup glazbenika Branka Ivoševića.    
 
 
 
 

 

 

   
   
 
Sjednica Vijeća je završila u 18:00h 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 

 
                    Dragana Jurčić Jasmin Babić 

 


