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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-30/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  02.06.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 12. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

12. sjednica VMO Škurinje održana je 02.06.2011. (četvrtak) 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 11. sjednice VMO Škurinje: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Priprema za dane MO Škurinje 
2. Zbor grañana ulice Milana Rustanbega, radi prijedloga preregulacije prometa 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik Vijeća gospodin Ivo Šantić je grañanima prezentirao prijedloge pristigle od 
strane Rijekaprometa 

• Vijećnici su nakon kraćeg razmatranja prihvatili prijedlog Predsjednika Vijeća da se detaljnije 
raspravi prometno rješenje ulice Škurinjskih boraca 

• Potvrñeno je najavljeno održavanje zbora grañana za stanovnike ulice Milana Rustanbega, 
na kojem će se odlučiti da li se, i koji, prijedlog Rijekaprometa prihvaća 

 
 
 
 
Zaključak: 

• Tajnik je zadužen za pripremanje zbora grañana, te za ponovno obljepljivanje 
obavijesti na sve ulaze u ulici Milana Rustanbega 
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AD 2 
 

• Gospodin Kurilić je članovima vijeća prezentirao prijedlog i troškovnik za ureñenje 
stepeništa, kao neophodne komunikacije izmeñu ulice Ive Lole Ribara, preko crkve Ivana 
Krstitelja prema Osječkoj ulici i trgovačkim centrima, te su članovi vijeća odlučili da je za taj 
hitan zahvat potrebno preusmjeriti neka sredstva iz postojećih prioriteta za tekuću godinu. 

• Gospodin Kurilić je prezentirao i prijedlog i troškovnik ureñenja crkvenog trga, za čije je 
ureñenje potrebno izdvojiti više nego je to moguće izdvojiti iz tekućih prioriteta, te je 
predsjednik Vijeća predložio da se o tom prijedlogu naknadno dodatno raspravi, nakon što 
se prikupe dodatne informacije – o prethodno učinjenim projektima ureñenja okućnice, 
prema detaljnom urbanističkom planu, te o potencijalnim dodatnim izvorima financiranja. 

 
 
 
Zaključak: 

• Članovi Vijeća su za troškove izrade projekta, i izvedbu pristupnog stepeništa odlučili 
izdvojiti 145.000 kn, a koje su izuzete iz prioriteta za 2011. godinu, poimence sa stavke 
8. sanacija divljeg odlagališta u ulici Škurinje (70.000 kn) a koje nije moguće realizirati 
zbog nerješenih vlasničkih odnosa, te sa stavke 18. proširenje javne rasvjete u ulici 
Save Jugo Bujkove, uz kbr 29 do 34 .(75.000 kn) 

 
 
AD 3 
 

• Članovi Vijeća su zajedno sa gospodinom Klobučarom obišli neka raskršća i pješačke 
prijelaze na području MO, za koje se smatra da je potrebno uvesti nova rješenja. 

• Ustanovljene su nelogičnosti u horizontalnoj cestovnoj signalizaciji prema benzinskoj postaji 
INA, te je g. Klobučar naglasio da je upoznat sa rečenim problemom, te da je problem u 
postupku rješavanja 

• Ustanovljena je potreba postavljanja semafora sa tasterom na pješačkom prijelazu pored 
crkve sv. Ivana Krstitelja, budući da je taj pješački prijelaz postao glavna komunikacija 
izmeñu naselja i trgovačkih centara 

 
 
 
 
Zaključak: 

• Gospodin Klobučar se je obvezao dostaviti okvirne izračune postavljanja semafora na 
rečenoj lokaciji 

 
 
 
 
Sjednica Vijeća je završila u 11:00h 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije(2) stranice, u čijem prilogu se nalazi dopis o izmjeni prioriteta za 
2011. godinu 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 
 

Vedran Jakominić Ivo Šantić 
 

                                 


