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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-30/23 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  29.04.2009 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 23. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

23. sjednica VMO Škurinje održana je 29.04.2009. (srijeda) s početkom u 18:00 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: 
-  

 
 

Usvajanje zapisnika s 22. sjednice VMO Škurinje: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Priprema sastanka sa stanovnicima starog naselja Škurinje 
2. Postavljanje klupa i stola za stolni tenis u ulici S. J. Bujkove 
3. Izvid trase za pješačku stazu 
4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik VMO g. Ivo Šantić otvorio je sjednicu sa kratkim pozdravom i predložio da se 
nastavi dobra praksa redovitih sastanaka sa stanovnicima MO Škurinje, kako bi se bolje 
upoznali problemi grañana. Vijećnici MO Škurinje su se jednoglasno složili sa prijedlogom, 
te je odreñen 15.05. kao datum za koji treba pripremiti sastanak. Odlučeno je da se na 
sastanak pozovu komunalni redar, gospodin Srdoc, i lokalni policajac, gospodin Babić  
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Zaklju čak: 

• Tajnik VMO je zadužen za pripremanje poziva komunal nom redaru i policiji 
• Tajnik VMO je zadužen za pripremanje i postavljanje  obavijesti o sastanku, na javne 

površine u starom naselju 
 
 

 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća podsjetio je viejćnike na prijedlog stanovnika ulice Save Jugo Bujkove da se na 
proširenju uz kbr. 19 postavi stol sa dvije klupe, kako bi se uklonio neadekvatan namještaj koji stariji 
stanovnici ulice koriste na toj lokaciji. Vijeće MO Škurinje se jednoglasno složilo da treba navedeni 
problem čim prije riješiti, kako bi se stanovnici mogli normalno koristiti navedenim prostorom. 
Takoñer, spomenuta je i ideja gospodina Dadasovića iz ulice Milana Rustanbega da se postave 
stolovi z sotlni tenis na šetnici izmeñu ulice S. J. Bujkove i Milana Rustanbega, te je i taj prijedlog 
vijeće jednoglasno prihvatilo. 
 

Zaklju čak:  
• Tajnik VMO zadužen za predavanje i pra ćenje statusa zahtjeva nadležnim službama 

 
AD 3 
 
Predsjednik Vijeća MO Škurinje, gospodin Ivo Šantić predložio je članovima Vijeća da se organizira 
izvid trase za pješačku komunikaciju koja će povezivati Negrievu ulicu sa OŠ Ivan Zajc, a preko 
koje bi djeca iz cijelog naselja mogla nesmetano i sigurno ići u školu. Prijedlog je jednoglasno 
prihvaćen, te je tajnik VMO zadužen za organizaciju izvida, na koji treba pozvati predstavnike OGU 
za komunalni sustav, OGU za urbanizam i predstavnike Rijekaprometa 
 
 

Zaklju čak: 
• Tajnik VMO je zadužen dogovoriti vrijeme kada svi p redstavnici i članovi Vije ća mogu 

pristupiti izvidu, te dogovoriti isti  
 

AD 4 
 
Predsjednik Vijeća MO Škurinje, gospodin Ivo Šantić spomenuo je kako je nedovoljan broj 
gospodarskih subjekata na području VMO Škurinje uključen u rad Vijeća, te kako postoji potreba da 
se zatraže donacije od gospodarskih subjekata na području Vijeća.  
 
 

Zaklju čak: 
• Predsjednik se je obvzao u suradjni sa tajnikom VMO  zatražiti donacije od ve ćih 

gospodarskih subjekata na podru čju MO Škurinje  
 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 
 

Vedran Jakominić Ivo Šantić 
                                         


