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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-30/26 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  28.07.2009 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 26. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

26. sjednica VMO Škurinje održana je 28.07.2009. (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 25. sjednice VMO Škurinje: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Osvrt na proslavu dana MO 
2. Osvrt na izvršenje natječaja 'Najljepša okućnica' 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik VMO g. Ivo Šantić otvorio je sjednicu sa kratkim osvrtom na proteklu proslavu 
dana MO, sa mnogim sadržajima glazbenog i sportskog karaktera. Pročitao je osvajače 
medalja iz natjecanja u pikadu, cross-utrci i kartama, te je pročitao izvješće o koncertu 
održanog 01.07. Predsjednik Vijeća je iskazao žaljenje što se proslava nije održala 
24.06.2010., na dan župe, na što je vijećnik Sabić rekao da je ta promjena bila nužna, zbog 
velike mogućnosti padalina, koja bi ozbiljno mogla oštetiti opremu. Vijećnici su u cjelini 
pozitivno ocijenili sam koncert, ali sa naglaskom na bolje obavještavanje stanovništva o 
budućim dogañajima, kako se u naselju razvijala prevelika buka. Iskazano je žaljenje zbog 
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neadekvatne pokrivenosti dogañaja u medijima, te je tajnik zadužen da još jednom pošalje 
izvještaje relevantnim medijima 

 
 
Zaklju čak: 

• Tajnik VMO je zadužen za slanje izvješ ća lokalnim novinskim redakcijama 
• Vijeće se obvezalo naredne godine bolje obavjestiti stan ovnike naselja o mogu ćoj 

buci tijekom proslave. 
 
 

 
 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća naglasio je kako je unatoč tome što je akcija uspješno izvršena, potrebno veće 
animiranje grañana. Gospodin Tkalčević se složio, te naglasio kako bi veći broj sudionika značio 
direktnu estetsku korist za cijelo naselje. Vijećnici su se složili kako je potreban nastavak takvih 
akcija, i to ako je moguće u povećanom opsegu.  
 

Zaklju čak: 
• Natječaj 'Birajmo najljepšu oku ćnicu' se treba aktivnije promovirati, za što su 

zaduženi svi članovi Viej ća, kao i tajnik VMO 
 
AD 3 
 
Predsjednik Vijeća je narednu.sjednicu najavio za sredinu kolovoza, kako se nakon toga većina 
Vijećnika, kao ni tajnik VMO neće nalaziti u blizini. 
 
 

Zaklju čak:  
• Tajnik VMO se obvezao pripremiti materijale za nare dnu sjednicu i uru čiti pozive do 

10.08. tekuće godine 
 

 
 

 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 

         
                                                  


