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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-30/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  24.04.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 10. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

8. sjednica VMO Škurinje održana je 24.04.2011. (utorak) s početkom u 17:00 sati, u prostorijama 
MO Škurinje, Save Jugo Bujkove 44 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Šantić, predsjednik VMO 
- Andrija Tkalčević, zamjenik predsjednika VMO 
- Robi Kezele, član VMO 
- Tedi Besedić, član VMO 
- Mladen Komšić, član VMO 
- Vedran Jakominić, tajnik MO. 

 
 

Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice VMO Škurinje: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Prijedlozi komunalnih prioriteta 
2. Izvješće o aktivnostima VMO 
3. Sudjelovanje u programu dana Sv. Vida 
4. Pripreme za dan MO 
5. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Tajnik Vijeća je vijećnicima predao listu prijedloga pristiglu od grañana 
• Vijećnici su nakon kraćeg čitanja jednoglasno prihvatili sve zahtjeve grañana 
• Tajnik Vijeća je vijećnicima zatim predao listu objedinjenih prijedloga Vijećnika VMO 

Škurinje, koja je pridružena listi zahtjeva grañana, te je takav objedinjen popis prijedloga 
jednoglasno prihvaćen 
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Zaključak: 

• Tajnik Vijeća zadužen je sastaviti jedinstveni popis, te predati prijedloge malih 
komunalnih prioriteta nadležnim gradskim službama 

 
 
AD 2 
 

• Gospodin Šantić je ukratko upoznao prisutne sa trenutnim razvojem situacije vezano za 
tekuće komunalne proleme na Škurinju. Obavijestio je vijećnike o dogovorenim sastancima 
sa OGU za urbanizam, OGU za komunalni sustav i autotrolejom, vezano za probleme 
početne autobusne stanice linije 5A, koju je potrebno proširiti kako bi istovremeno mogla 
primiti oba autobusa (5, i 5A) 

 
 
 
 
Zaključak: 

• Predsjednik Vijeća se obvezao izvijestiti ostale vijećnike o detaljima sastanka, nakon 
što isti bude održan 

 
 
AD 3 
 

• Tajnik Vijeća zadužen je od strane Vijeća da koordinira sudionike na sportskim igrama MO 
povodom dana Sv.Vida. Kako je MO Škurinje sa svakog dosadašnjeg natjecanja ponio neko 
odličje, očekuje se da se uspješan niz nastavi i tekuće godine 

 
 
 
 
Zaključak: 

• Tajnik Vijeća je preuzeo na sebe da bude koordinator za MO Škurinje za sportske 
susrete Sv. Vida 

 
 
 
 
Sjednica Vijeća je završila u 10:00h 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije(2) stranice, u čijem prilogu se nalazi prijedlog malih komunalnih 
zahvata za 2012. godinu. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 
 

Vedran Jakominić Ivo Šantić 
 

                                 


