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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-30/25 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  24.06.2009 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 25. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

25. sjednica VMO Škurinje održana je 24.06.2009. (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 24. sjednice VMO Škurinje: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Pripreme za proslavu dana MO 
2. Izvršenje  natječaja 'Najljepša okućnica' 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik VMO g. Ivo Šantić otvorio je sjednicu sa kratkim osvrtom na probleme u 
izvršenju programa 'Proslava dana MO Škurinje'. Naime, predsjednik Viejća je iskazao 
žaljenje što se glazbeni dio proslave nije mogao izvršiti na današnji dan, te kako bi ubuduće 
trebalo izbjegavati izmještanje datuma proslave. Vijećnici su se složili kako je dan Župe Sv. 
Ivana Krstitelja idealan datum za održavanje glavnine programa, ali kako je ipak mudra 
odluka da se proslava prebaci za naredni vikend, sukladno vremenskim prilikama i kiši koja 
je neprekidno lijevala protekli tjedan. Članovi Vijeća su pregledali dokumentaciju 



 2/2 

pripremljenu od strane tajnika VMO, te zaključili da su izvršene sve potrebne pripreme, te 
kako u slučaju ponovnog kišnog dana cijelu manifestaciju valja prebaciti u prostorije kluba 
Palach. 

 
 
Zaklju čak: 

• Izvršene su sve potrebne pripreme za proslavu dana MO 
 
 

 
 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća naglasio je kako vrijeme za komisijski obilazak prijavljenih vrtova, balkona i 
terasa na području MO Škurinje, a u sklopu akcije 'Birajmo najljepšu okoućnicu'. Vijećnici su se 
dogovorili da bi komisija trebala biti u sastavu: Ivo Šantić, Jakša Sabić, i tajnik VMO Vedran 
Jakominić. Predsjednik Vijeća je takoñer zaključio da će se zapisati zabilježbe i fotografirati svaka 
okućnica, te da će Vijeće na kratkom neformlnom sastanku donijeti odluku o proglašenju najljepše 
okućnice. 
 

Zaklju čak: 
• Tajnik VMO je zadužen za organizaciju sastanka 
• Predsjednik VMO Škurinje je na sebe preuzeo organiz aciju komisijskog obilaska 

prijavljenih oku ćnica. 
 
AD 3 
 
Tajnik Vijeća prezentirao je Vijećnicima zamijećene komunalne probleme, te su članovi Vijeća 
donijeli odluku da je potrebno kontaktirati Rijekapromet vezano za neizvršenje dijela radova iz 
komunalnih prioriteta za tekuću godinu. Vijećnik Tkalčević naglasio je kako je ponovno oštećena 
razvodna kutija na igralištu u ulici Škurinjskih Žrtava, te da rasvjeta kontinuirano gori. Takoñer, 
vijećnik Vilenica primjetio je neukusne grafite na prilazu OŠ Ivan Zajc, te je Vijeće donijelo odluku 
da se to sanira, na što je viječnik Sabić predložio da je to idealna lokacija za naredni graffiti fest, što 
su vijećnici uzeli na razmatranje. 
 
 

Zaklju čak: 
• Tajnik VMO je obvezan kontaktirati nadležne službe,  te voditi ra čuna o pravodobnom 

izvršenju  
 
 

 

 
 
 
 
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 
 
 

         
                                                  


