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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-30/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  27.05.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 15. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

15. sjednica VMO Škurinje održana je 14.10.2011. (petak) 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  14. sjednice VMO Škurinje: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvještaj sa akcije "Solidarnost na djelu" 
2. Prijava programa za 2012. 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik Vijeća gospodin Ivo Šantić je otvorio sjednicu, te pozdravio sve prisutne. 
Zahvalio se je članovima Vijeća na svojoj aktivnosti tijekom protekle akcije Solidarnost na 
djelu, te iskazao zadovoljstvo na dobroj suradnji sa Crvenim križem, ali posebno sa OŠ Ivan 
Zajc, budući da je OŠ Ivan Zajc jedna od rijetkih ustanova u gradu koja je uz prikupljanje 
stare odjeće, već niz godina organizirala i prikupljanje trajne hrane za potrebite 

 
 
 
Zaključak: 

• Članovi Vijeća zaduženi su da naredne godine povedu veće napore tijekom akcije, 
kako bi se uz prikupljanje robe i hrane, pokušale prikupiti i značajnije donacije za 
vrijeme akcije Solidarnost na djelu 
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AD 2 
 

• Gospodin Šantić je zamolio članove Vijeća da prouče dokumentaciju koju im je prema 
dosadašnjim iskustvime pripremio tajnik Vijeća, te zamolio Vijećnike da svoje konstruktivne 
prijedloge predaju u tajništvo u čim kraćem roku, kako bi tajnik mogao pripremiti prijedloge 
programa, koje će Vijeće ponovno raspraviti.  

 
 
 
Zaključak: 

Članovi Vijeća su iskazali generalno zadovoljstvo sa predloženim programima, te se 
obvezali da će do kraja narednog tjedna predati tajniku svoje primjedbe i prijedloge 

 
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 
 

                                 


