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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR ŠKURINJE 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
 
KLASA: 026-05/13-01/29 
URBROJ: 2170/01-09-10-15-14 
Rijeka, 27. siječnja 2015. 
 
 
 

GRAD RIJEKA 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
Direkcija za mjesnu samoupravu 
Trpimirova 2/IV  
51000 Rijeka 

   
 
 

I Z V J E Š Ć E 
O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE 
 
 
1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 

prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 

Vijeće je tijekom 2014. godine provodilo slijedeće aktivnosti: 
 

 utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva 
građana za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja 
mjesnog odbora (putem pojedinačnih zahtjeva građana i procjenom članova Vijeća), 

 utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti 
rješavanja problema za građane s područja mjesnog odbora, 

 utvrdilo ostale potrebe i interese građana (putem pojedinačnih zahtjeva građana, 
ovlaštenih osoba stambenih objekata i procjenom članova vijeća) dijelom ih uvažilo i 
unijelo u prijedloge programa aktivnosti – rada vijeća mjesnog odbora, 

 izradilo Program rada Vijeća mjesnog odbora, 

 izradilo Financijski plan i Rebalans financijskog plana 

 usvojilo Pravila o radu MO, Poslovnik o radu VMO i Pravilnik o nagrađivanju za doprinos 
razvoju MO 

 
 
2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci  

 Vijeće je održalo 7 sjednica s ukupno 31 točkom dnevnog reda. Pored toga Vijeće je 
održalo 2 sastanka s Rijeka prometom, te 1 izlazak na teren (dogovor o realizaciji 
prioriteta i redovnom održavanju); 1 sastanak s pojedinim referentima Direkcije 
zajedničke komunalne djelatnosti; 2 sastanka sa kvartovskim policajcem.   
 

 
3. Pokrenute inicijative vijeća 

 pokrenuta inicijativa za premještanje metalnih prilaznih stepenica Crkvi Svetog Ivana 
Krstitelja 

 pokrenuta inicijativa za zadržavanje krivo postavljene garniture ( stol + dvije klupe ) uz 
potrebu premještanja otpadnika, s time da se na pravu lokaciju postavi još jedna 
garnitura 

 pokrenuta je inicijativa da se pješački prijelaz u Osječkoj ulici, od ambulante prema 
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benzinskoj postaji bolje osvijetli ugradnjom LED markera u kolnik 

 

4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i 
poboljšanju kvalitete stanovanja 

 Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području mjesnog 
odbora (obavljajući povremene analize dostavljenih prijava referenata za mjesnu 
samoupravu o stanju komunalnog reda i oštećenja objekata komunalne infrastrukture i 
stanja rješavanja po istima) 
 

 
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

 jednom mjesečno održavane su akcije besplatnog mjerenja tlaka i šećera u krvi u Klubu 
umirovljenika Škurinje  

 održana je jedna sabirna akcija u svibnju za pomoć stradalima sa poplavljenih područja 
u Slavoniji  

 svaki treći četvrtak u mjesecu održavala se edukacijska radionica o dojenju i prehrani 
djece namijenjena mladim majkama, u suradnji sa patronažnom sestrom Natašom 
Mrakovčić 

 
 
6. Ostvarene programske aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja 

 Vijeće je sudjelovalo u akciji "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor"; akciji se 
odazvalo 14 građana / obitelji, a 7 ih je novčano nagrađeno 

 
 
Za realizaciju je utrošeno:  
   Odjel gradske uprave za poduzetništvo: 800,00 kn 
   Poklon bonovi: 800,00 kn 
   Sadnice (pelargonija, lavanda, ružmarin): uručene prilikom prijave 
 
UKUPNO: 800,00 kn 

 
 
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 

 
1. U području kulture VMO je organiziralo slijedeću aktivnost: 

 

 koncert Branka Ivoševića pred Crkvom, prilikom proslave Dana Župe Svetog Ivana 
Krstitelja, a u sklopu programa Dana MO Škurinje 

 
U navedenoj programskoj aktivnosti učestvovalo je oko 400 korisnika programa, a 
realizaciju programske aktivnosti ostvarili su: 
 
1. Ivo Šantić – predsjednik Vijeća 
2. ostali članovi Vijeća 
3. velečasni Kristijan Zeba 
4. tajnica Vijeća 

 
 
8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 

 U području sportskih aktivnosti održane su slijedeće aktivnosti: 
 

1. održan turnir u šahu (Program-Dan MO) – 6 natjecatelja 
2. održan turnir u briškuli i trešeti (Program-Dan MO) – 20 natjecatelja 
3. održan turnir u pikadu (Program-Dan MO) – 6 ekipa 
4. održano natjecanje u uređenju sportskih automobila (Program-Showcar) – 36 natjecatelja  
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Turniri su okupili oko 304 korisnika programa (104 natjecatelja, oko 200 promatrača) 
 

 u sportskim igrama mjesnih odbora povodom dana Svetog Vida sudjelovale su 
ekipe u kartanju briškule i trešete, boćanju i potezanju konopa 

 

 

9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 
 

 pripremljena je priredba za djecu za doček Djeda Božićnjaka u suradnji sa OŠ 
"Ivan Zajc" 

 pripremljeno je 89 paketa s igračkama, slatkišima i grickalicama 
 

Prigodnu priredbu za djecu izveli su:  

 učenici OŠ "Ivan Zajc" 

 Član Pehinarskih feštara (Djed Božićnjak) 
 
U ovom programu sudjelovalo je oko 180 korisnika (djeca u pratnji roditelja). 
 
 
10. Ostvarene programske aktivnosti obuhvaćene programima samouprave 

 
      1. Doček zvončara – 02. ožujka 

 na dan održavanja završne povorke Riječkog karnevala Halubajski zvončari svoj pohod 
po regiji završavaju na Tibljašima, koji su dio MO Škurinje, te od tamo autobusima 
kreću u grad kako bi zatvorili Riječki karneval; tradicijski, u Tibljašima ih se ugosti uz 
okijepu 

 
Sudjelovalo je oko 400 korisnika (180 Halubajskih zvončara i 220 promatrača). 
 
Za realizaciju programa utrošeno je: 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu                    1.000,00 kn 
- reprezentacija                                                          1.000,00 kn 
 
 

2. Showcar 

 održan je u mjesecu ožujku, u suradnji sa gospodinom Danijelom Radojkovićem, na 
prostoru PIT STOP autopraonice gdje je održana pokazna izložba sportskih i specifičnih 
automobila, kao i auto opreme i auto akustike 

 
             Program je posjetilo oko 1000 građana. 
 

 Za realizaciju programa utrošeno je: 
 Odjel za gradsku samoupravu i upravu                       600,00 kn 
- pehari i graviranje                                                        600,00 kn 

 
 

3. Dan MO –  24. lipnja 

 koncert Branka Ivoševića  

 sportska natjecanja u šahu, briškuli i trešeti i pikadu 
 

Sudjelovalo je oko 405 korisnika. 
 
Za realizaciju programa utrošeno je:  
Odjel za gradsku samoupravu i upravu:                   4.910,00 kn 
- reprezentacija                                                           1.040,00 kn 
- ugovor o autorskom djelu – Branko Ivošević            2.500,00 kn 
- odličja za sudionike u sportu                                     1.160,00 kn 
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- Hrvatsko društvo skladatelja ZAMP                            210,00 kn    
 

     4. Doček Djeda Božićnjaka – 11. prosinca  

 predstava za djecu u izvedbi učenika OŠ "Ivan Zajc" 

 pripremljeno je 89 paketa s igračkama, slatkišima i grickalicama 

 Djed Božićnjak (član Pehinarskih feštara Ivan Rudanović) podijelio je darove  
 

Sudjelovalo je oko 180 korisnika (djeca u pratnji roditelja). 
 
Za realizaciju programa utrošeno je: 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu:                       4.247,25 kn 
- igračke za djecu                                                            1.398,10 kn 
- slatkiši i grickalice za djecu                                           1.549,15 kn 
- Djed Božićnjak                                                                  200,00 kn 
- priredba                                                                         1.100,00 kn 

 
5. Bilten 

 program nije realiziran 
                                                 
 
Bankarske usluge za provođenje transakcija na žiroračunu  mjesnog odbora iznose: 295,97 kn 
 
Ukupni troškovi reprezentacije Vijeća Mjesnog odbora: 1.499,43 kn 

 reprezentacija: 1.499,43 kn 
 

 
 
11. Prihodi i rashodi Vijeća 

 Vijeću su za programske aktivnosti u 2014. godini u Proračunu Grada Rijeke bila osigurana 
sredstva kako slijedi:           

 
 
PRIHODI: 
 

1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (VMO) 
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 

  
                                                                                                 UKUPNO PRIHODI 

 
 

20.000,00 
1.500,00 

800,00 
 

22.300,00 
 
 
 
RASHODI  
 

1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (VMO) 
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo  

 
UKUPNO RASHODI  

  
 

 
 
 
11.053,22 
  1.499,43   
     800,00 
 
13.352,65 
 

         
 
 
              
 
 
 
                                     

                                                                                 
Predsjednik Vijeća MO  
                                     
          Jasmin Babić                                                   


