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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-30/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  27.05.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 14. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

14. sjednica VMO Škurinje održana je 27.09.2011. (utorak) s početkom u 18:00 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  13. sjednice VMO Škurinje: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Prijava na natječaj javnih potreba u kulturi za 2012. godinu 
2. Organiziranje darivanja krvi u MO Škurinje 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik Vijeća gospodin Ivo Šantić je otvorio sjednicu, te pozdravio sve prisutne. 
Pročitan je izvještaj sa ovogodišnje proslave dana MO Škurinje, te je vijeće zamoljeno da 
prezentira svoje prijedloge koji bi se mogli uvrstiti u prijedlog programa iz područja kulture za 
narednu godinu. 

• Tajnik Vijeća obavijestio je članove Vijeća kako za narednu godinu i dalje postoji interes 
udruge MG Bria da nastavi suradnju na organizaciji dijela proslave, te da postoji interes 
župe Sv. Ivana Krstitelja da se i naredne godine organizira koncert uz crkvu, kao i ove 
godine 

 
 
 
 
Zaključak: 
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• Članovi Vijeća zaduženi su da pismeni dostave svoje prijedloge za narednu godinu 
• Tajnik Vijeća je zadužen da sastavi prijedlog programa na temelju dogovorenih 

stavaka, te usuglasi konačan prijedlog sa svim članovima Vijeća, a najkasnije do 
30.09.2011. 

 
 
AD 2 
 

• Gospodin Šantić je podsjetio članove Vijeća da se već neko vrijeme ulažu napori u 
organiziranje akcije darivanja krvi u MO Škurinje, te da su uspostavljeni kontakti sa 
gospoñom Mance, koja je voditelj aktiva Škurinje i Škurinjska draga, te sa nadležnim 
osobama iz Crvenog križa. Trenutno je u planu akcija darivanja u klubu Palach, koja je 
preko gospoñe Mance direktno vezana za aktiv s područja Škurinja, te ne postoji velika 
potreba za dodatnim akcijama – kako je rečeno iz aktiva Crvenog križa. Takoñer, terenska 
akcija se ne može organizirati ako nije zavedeno barem 30 davatelja koji garantiraju svoj 
dolazak na terenu. 

 
 
 
Zaključak: 

• Članovi Vijeća su zaduženi da pronañu svatko po 6 osoba koje bi bile voljne 
sudjelovati u akciji darivanja krvi 

• Tajnik Vijeća je zadužen za održavanje kontakta sa Crvenim križem, kako bi Vijeće 
moglo pravodobno reagirati kada se ukaže potreba 

 
 
AD 3 
 

• Pod točkom razno nije bilo rasprave 
 
 
 
 

 

 
 
 
Sjednica Vijeća je završila u 19:00h 
 
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 
 

                                 


