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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-30/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  27.05.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 16. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

16. sjednica VMO Škurinje održana je 11.11.2011. (petak) s početkom u 16:00 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  15. sjednice VMO Škurinje: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvještaj sa sastanka sa djelatnicima iz direkcije za zajedničke komunalne djelatnosti 
2. Prijedlog malih komunalnih prioriteta za 2012. godinu 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik Vijeća gospodin Ivo Šantić je otvorio sjednicu, te pozdravio sve prisutne. 
Izvjestio je članove Vijeća o zaključcima sa sastanka sa djelatnicima iz odjela za komunalni 
sustav, direkcije za zajedničke komunalne djelatnosti – gospodinom Tadićem i gospodinom 
Šimatovićem. Naime, na sastanku je raspravljeno nekoliko točaka, ali kao najbitnije su 
istaknute problem stalnog depponija u ulici Škurinje, na području ispod TC Getro, te na 
gornjem dijelu ulice izmeñu rampi. Predloženo je da se u suradnji sa čuvarom TC Getro 
postavi nadzorna kamera koja bi snimala počinitelje koji deponiraju grañevinski otpad u tom 
dijelu ulice. Takoñer, g. Šimatović je na tom saastanku zaključio kako će se odmah po 
postavljanju rampe očistiti deponiji na gornjem dijelu ulice Škurinje, izmeñu rampi.  

• Uz to, raspravljalo se o legalizaciji brojnih vrtova na području MO Škurinje, a koji su na 
gradskom terenu, te je g. Tadić na to komentirao kako se za to valja sastati i sa komunalnim 
redarstvom i odjelom gradske uprave za urbanizam. 
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Zaključak: 

• Tajnik Vijeća je zadužen da prati daljni razvoj situacije te o tome izvijesti Vijeće 
 

 
AD 2 
 

• Vijeće MO Škurinje je dobilo odgovor iz odjela gradske uprave za samoupravu o prijedlogu 
malih komunalnih prioriteta za 2012. godinu, sa komentarima i zaključcima, te je otvorena 
rasprava o rasporedu sredstava za narednu godinu. Viejće je iskazalo nezadovoljstvo sa 
nemogućnosti izvoñenja nekih stavaka, konkretno sa parkiralištem u ulici Škurinjskih žrtava, 
te je nakon kraće rasprave prihvatilo komentare, te definiralo prijedloge malih komunalnih 
prioriteta za 2012. godinu 

 
 
 
Zaključak: 

Tajnik Vijeća obvezao se oblikovati prijedlog malih komunalnih prioriteta za 2012. 
godinu prema zahtjevima Vijeća, te usuglasiti sa odjelom gradske uprave za 
samoupravu. 

 
AD 3 
 

• Pod točkom razno nije bilo rasprave 
 
 
 
 

 

 
 
 
Sjednica Vijeća je završila u 17:30h 
 
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 
 

                                 


