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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-30/24 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  26.05.2009 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 24. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

24. sjednica VMO Škurinje održana je 26.05.2009. (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 23. sjednice VMO Škurinje: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Pripreme za proslavu dana MO 
2. Prijedlog prioriteta za 2010. godinu 
3. Izvid trase pješačke staze za OŠ Ivan Zajc  
4. Sastanak sa stanovnicima ulice Škurinjska cesta 
5. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik VMO g. Ivo Šantić otvorio je sjednicu sa pregledom izvršenih priprema za 
proslavu dana MO. Vijećnici su se složili da se sve aktivnosti izvršavaju u skladu sa 
usvojenim planom, te je donesen zaključak kako je potreban veći angažman vijećnika na 
skupljanju donacija kako bi se olakšala proslava dana MO.  
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Zaklju čak: 

• Pripreme za proslavu dana MO teku po planu 
• Vijećnici su se obvezali da pokušaju prona ći donatore 
 
 

 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća zamolio je prisutne vijećnike da do kraja narednog tjedna donesu prijedloge za 
komunalne prioritete za 2010 godinu, koji će se uvrstiti u prijedlog komunalnih prioriteta. Vijećnici su 
na licu mjesta počeli davati prijedloge, te je formirana prva lista sa najbitnijim prioritetima, koja će se 
naknadno nadopuniti. 
 

Zaklju čak: 
• Tajnik VMO je objedinjavanje prijedloga komunalnih prioriteta 
• Članovi Vije ća MO Škurinje su se obvezali prezentirati dopunske prijedloge u roku od 

8 dana 
 
AD 3 
 
Predsjednik Vijeća MO Škurinje, gospodin Ivo Šantić izvijestio je Vijećnike o izvršenom izvidu na 
terenu trase za pješačku stazu koja će iz Negrieve ulice voditi ka OŠ Ivan Zajc, kako bi se ubrzali 
radovi u pripremi i realizaciji projekta. Na teren je komisijski izašlo Vijeće MO Škurinje, zajedno sa 
predstavnicima OGU za komunalni sustav, OGU za urbanizam i Rijekaprometa, te su dogovoreni 
svi potrebni detalji koji bi trebali omogućiti da se realizacija rečene staze dovrši do kraja 
kalendarske godine. 
 
 

Zaklju čak: 
• Tajnik VMO je obvezan redovito kontaktirati nadležn e službe, u cilju cjelokupne 

informiranosti Vije ća o projektu  
 

AD 4 
 
Predsjednik Vijeća MO Škurinje, gospodin Ivo Šantić predao je Vijećnicima kratak izvještaj o 
sastanku sa stanarima ulice Škurinjska cesta, Put Lovrankini i Škurinjskih boraca. Vijećnici su se 
složili da je osnovni problem starog naselja nedostatak komunalne infrastrukture, nerješene 
kanalizacije i plinifikacije, ali i neadekvatna povezanost javnim gradskim prijevozom sa ostatkom 
grada. Uz to, zamijećeni su i problemi sa odvozom otpada u ulici Put Lovrankini.  
 
 

Zaklju čak: 
• VMO Škurinje je odlu čilo u prijedloge ve ćih komunalnih akcija uvrstiti i plinifikaciju i 

postavljanje kanalizacije u starom naselju  
• Tajnik VMO Škurinje obvezan je izviditi razloge izm ještanja kontejnera za otpad u ulici 

Put Lovrankini, te o istom obavijestiti Vije će  
 

 
 
 
 
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 
                                         


