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ZAPISNIK 
SA 3. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 

 
3. sjednica VMO Škurinje održana je 30. travnja 2019. (utorak), 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 
-  Dalibor Mandić, član VMO 
-  Tanja Šimanić, članica VMO 
-  Zdravko Vodopić, član VMO 

     - Dragana Jurčić, tajnica MO 
 
 
      
Usvajanje Zapisnika s 1. i 2. sjednice VMO Škurinje održanih 30.siječnja i 28.veljače 2019. g.  

 Zapisnici su jednoglasno usvojeni. 
  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Jasmin Babić i predložio slijedeći 
 

 
 
 

DNEVNI RED 
 
   
1. Zahtjev gospodina Mate Balena 
2. Komunalna problematika 
3. Male komunalne akcije 2020. 
4. Osvrt na sastanke VMO u Autotroleju i OGU za komunalni sustav 
5. Dani sv. Vida 
6. Razno 

 
 
 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 



  

 
AD 1 
 
Mjesnom odboru se treći puta obratio g. Mate Balen sa grupom stanara Milana Rustanbega, sa 
primjedbom na izvedenu preregulaciju prometa u ulici Milana Rustanbega u jednosmjernu ulicu, 
a kojom traži obnovu postupka. Predsjednik VMO i tajnica Vijeću su prezentirali kompletnu 
dokumentaciju u vezi predmetne preregulacije, kao i prijašnje primjedbe, pohvale, stavove 
stručnih službi i dr. vezano uz isto. 
 
Zaključak 
 
Nakon kraće rasprave Vijeće mjesnog odbora jednoglasno je donijelo odluku kako je 
preregulacija prometa opravdana i svrsishodna, te nema mjesta obnovi postupka. 

 
AD 2 
 
Pod ovom točkom tajnica MO je upoznala prisutne sa zaprimljenim zahtjevima građana i 
odgovorima stručnih službi koji su pristigli u vremenu od prošle sjednice.  
 
- procjena troškova za postavu mjerača brzine i fleksibilnih stupića nakon terenskog 

sastanka sa Rijeka prometom : 1 mjerač brzine (bez kopanja) sa spajanjem na stup javne 
rasvjete iznosi cca. 35.000 kn + PDV; dobava i montaža jednog fleksibilnog stupića iznosi 
cca. 500 kn + PDV 

- standard održavanja KD Čistoće za 2019.g. po pojedinim ulicama 
- dogovoreno je da će nadležna referentica Rijeka prometa doći na terenski izvid u svezi 

zahtjeva građana za popravak i farbanje ograda 
- potporni zid na šetnici ispod ulice Milana Rustanbega : prema riječima gđe. Sučević iz 

Ministarstva državne imovine, predložit će se ministru da se zid sanira iz pričuve 
      
Zaključak    
 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
AD 3 
 
Zaprimljeno je 8 mailova i 9 zahtjeva građana od kojih je svaki pročitan i analiziran. VMO je 
dalo 4 svoja prijedloga koji su također prodiskutirani. Iz prošlogodišnjih prijedloga komunalnih 
prioriteta ostalo je 5 obrađenih, ali neuvrštenih zahtjeva zbog nedostatka sredstava, koji bi se 
trebali ponovno uvrstiti u ovogodišnje prioritete jer neki predstavljaju i nastavak radova na istim 
lokacijama.  
   
Zaključak    
 
Vijeće je suglasno da se predlože svi gore navedeni prijedlozi. 
 
AD 4 
 
Zbog spajanja autobusnih linija 5a i 5b u jednu i uvođenja novog voznog reda u kojem su 
znatno prorijeđeni polasci autobusa što je izazvalo brojne probleme građana koji se koriste 
tom linijom, održana su dva sastanka u KD Autotrolej. Najveći problem je u nedostatku vozača 
i vozila, te nije moguće uvesti veći broj polazaka, ali će se temeljem broja djece koja koriste 
liniju 5a za odlazak u školu „Ivana Zajca“ i „Fran Franković“ pokušati prilagoditi postojeći broj 
polazaka. 
 
 



  

 

U OGU za komunalni sustav razgovaralo se o problemima koji se tiču zajedničke komunalne 
djelatnosti – košnje, čistoće, orezivanje drveća, uklanjanje nepoželjno vegetacije i zoni 
Bodulovo; i pitanjima iz domene komunalnog i prometnog redarstva. Posebna tema bio je 
ponovno potporni zid na šetnici ispod ulice Milana Rustanbega za koji je konačno utvrđeno da 
se nalazi u vlasništvu Republike Hrvatske te smo dobili kontakt podatke voditeljice Područne 
jedinice Rijeka pri Ministarstvu državne imovine, a kako bi mogli slijediti daljnje rješavanje 
postupka. Od komunalnog redarstva zatražene su informacije o davno pokrenutim postupcima 
građevinske inspekcije i veća angažiranost nadležnog komunalnog redara. Također, 
dogovoreno je da će zbog brojnih pritužbi građana na parkiranje vozila na jednom kolničkom 
traku na izlazu iz Budicinove ulice prema ulici 22.lipnja, jednom kolničkom traku na ulazu u 
Drežničku ulicu iz smjera rotora te na izlazu iz ulice Škurinjskih žrtava, navedene mikro lokacije 
postati predmetom redovne ophodnje prometnog redarstva prilikom čega će nesavjesni 
vlasnici automobila biti novčano kažnjavani i njihova će vozila biti odvožena „paukom“. Kako 
je dogovoreno na sastanku kod pročelnice Miličević, dostavljeni su nam osnovni podaci iz 
glavnog projekta uređenja igrališta u ulici Škurinjskih boraca te vizualizacija istog. 
 
Zaključak 
 
Vijeće je činjenice primilo na znanje. 
 
AD 5 
 
Tajnica je nazočne obavijestila o sportskim susretima povodom obilježavanja dana sv. Vida, a 
koji će se održati 01. lipnja 2019. u Sportskom centru Zamet. Dogovoreno je da će MO Škurinje 
sudjelovati u natjecanjima u kartanju briškule i trešete i boćanju.   
 
Zaključak 
 
Vijeće je obavijest primilo na znanje. 
 
AD 6 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda dogovoreno je da se predsjednik VMO, g. Jasmin Babić, 
sastane sa novim župnikom crkve sv. Ivana Krstitelja kako bi dogovorili suradnju u organizaciji 
i proslavi Dana MO. Također, uočeno je da je sve više parkiranih automobila ispred mjesne 
crkve što je krajnje neprimjereno, pa treba ispitati način kako to riješiti. Donesen je i zaključak 
da vertikalna signalizacija na raskrižju Osječka – I. L. Ribara – Škurinjska cesta ima nekih 
neusklađenosti te će se od Rijeka prometa zatražiti ispitivanje mogućnosti da se to promijeni.  
 
Zaključak 
 
Svi vijećnici su suglasni sa prijedlozima. 
    
 
Sjednica Vijeća je završila u 20:30 h 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.                          
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
             Dragana Jurčić 

Predsjednik VMO Škurinje: 
Jasmin Babić 

 

 
 
 
 

 
  

 


