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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-30/17 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  30.10.2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 17. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

17. sjednica VMO Škurinje održana je 30.10.2008. (četvrtak) s početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Škurinje, Save Jugo Bujkove 44 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Šantić, predsjednik VMO 
- Esad Sivro, zamjenik predsjednika VMO 
- Andrija Tkalčević, član VMO 
- Darko Vilenica, član VMO 
- Jakša Sabić, član VMO 
- Vedran Jakominić, tajnik MO. 
 
Ostali nazočni: 
- Damir Medved, predsjednik VMO Drenova 
- Aljoša Bratoša, član VMO Pehlin 

 
 
Usvajanje zapisnika s 16. sjednice VMO Škurinje: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Pokretanje inicijative za oformljivanje policijske postaje, za područja MO Škurinje, MO 

Drenova, MO Pehlin 
2. Priprema proslave dana Sv. Nikole 
3. Rasprava o prijedlogu komunalnih prioriteta za 2009. godinu 
4. Postavljanje sandučića povjerenja 
5. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik VMO g. Ivo Šantić prezentirao je ideju o osnivanju policijske postaje za 
područje MO Škurinje, MO Pehlin i MO Drenova prisutnima, te je naveo da je trenutno 
prisustvo policijskih službenika na području MO Škurinje neadekvatno. Naglašeno je da je 
jasno da I policijska postaja nije u mogućnosti na bolji način pokrivati područje MO, te da je 
angažman lokalnog službujućek kontakt policajca pohvalan, ali jedna osoba nije u 
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mogućnosti biti prisutna svugdje gdje je potreba, a poglavito se ne može angažirati na 
pitanjima prometne problematike. 

• Na izlaganje predsjednika VMO Škurinje se je nadovezao i gospodin Damir Medved, koji je 
naglasio da na području MO Drenova postoji već broj sigurnosnih problema, poglavito 
vezan za delikvenciju i vandalizam, kao i za prometnu problematiku.   

• Dogovoren je zajednički nastup prema nadležnim tijelima 
 
 
Zaklju čak: 

• dogovoren je zajedni čki nastup prema nadležnim tijelima 
 
 

 
 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Šantić informirao je prisutne vijećnike da su trenutno prikupljene 2 ponude 
za održavanje predstave u povodu dana Svetog Nikole. Odabrana je povoljnija predstava u 
prostorijama Ri-Teatra, 17.12.2008. godine u 19.30h 
 

Zaklju čak: 
• tajnik mora nastaviti prikupljati imena djece koja će prisustvovati  

 
AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Šantić pozvao je članove vijeća da komentiraju potvrñene komunalne 
prioritete od strane nadležnih tijela. Nakon kraće rasprave, komunalni prioriteti su prihvaćeni kako 
su i predloženi. 
 
 

Zaklju čak: 
• komunalni prioriteti su prihva ćeni kako su i predloženi 

 
 
AD 4 
 
Potaknuta je inicijativa da se na području MO postavi sandučić povjerenja, kako je postavljen i na 
području MO Drenova. Gospodin Medved je iskazao zadovoljstvo sa početnim efektom sandučića, 
iako je naglasio da je od većine prijava samo manji dio operativno koristan. 
 
 

Zaklju čak: 
• donesen je zaklju čak da je potrebno prona ći adekvatnu lokaciju za sandu čić i 

zajedno sa MUP-om, dogovoriti detalje oko postavlja nja sandu čića 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 
 

Vedran Jakominić Ivo Šantić 
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