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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-30/28 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  30.09.2009 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 28. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

28. sjednica VMO Škurinje održana je 30.09.2009. (utorak) 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 27. sjednice VMO Škurinje: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izmještanje autobusne postaje u Ive Lole Ribara, prijedlog 
2. Prometna problematika, prezentacija izvješća 
3. Sportski tereni na području MO Škurinje 
4. Dug grada prema VMO Škurinje 
5. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik VMO g. Ivo Šantić prezentirao je prijedlog prema kojem bi se riješila trenutno 
nepogodna situacija,a  koja je vezana uz autobusnu postaju na sjevernoj strani ulice Ive 
Lole Ribara, prije križanja sa Negrievom ulicom. Naime, autobusna postaja uopće nije 
ucrtana u zemljišnim knjigama, te se faktički nalazi na posjedu susjedne zgrade, čiji vlasnik 
je zaprečio izgradnju nove autobusne čekaonice. Mišljenje je VMO Škurinje da se ta 
autobusna stanica, budući je jedna od frekventnijih na području MO, treba izmjestiti 20tak 
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metara niže, na ulaz u Negrievu ulicu. Ako su i potrebni manji zahvati za smještanje 
autobusne postaje, oni su vlasnički lako rješivi, budući se teren koji se naslanja na 
prometnicu nalazi u vlasništvu grada. 

 
 
Zaklju čak: 

• VMO je jednoglasno prihvatilo prijedlog, te je zakl jučeno da se čim prije mora krenuti 
u realizaciju novog rješenja za autobusnu postaju 

 
 

 
 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Šantić prezentirao je, ukratko, izvješće koje je pripremio nakon pomnog 
promatranja prometne problematike, posebice parkiranja, na području MO Škurinje. Nadalje, 
predložena su neka riješenja, koja su članovi VMO uzeli u razmatranje, te će o njima ponovno 
diskutirati na slijedećoj sjednici VMO. 
 

Zaklju čak: 
• Rasprava o pitanju zakazana je za slijede ću sjednicu VMO, uslijed potrebe da svi 

članovi VMO  podrobno pripreme svoje prijedloge i pr imjedbe/napomene na postoje će 
prijedloge 

• Predmetno izvješ će nalazi se u prilogu zapisnika 
 
AD 3 
 
Predsjednik VMO Škurinje poveo je kratku raspravu o sportskim terenima na području MO. 
Nažalost, unatoč gotovo 7000 stanovnika koji obitavaju na području MO, postoji razvidan 
nedostatak sportskih objekata na području MO. Jedina igrališta se nalaze uz školu, i na rubu novog 
naselja, a osim njih, postoji još i BK Škurinje, u starom naselju, i priručno ilegalno boćarsko igralište 
na području parka Katinke Mitel. Iskazano je mišljenje da bi se boćarsko igralište u parku trebalo 
legalizirati i strukturirati, te da se pothitno moraju pronaći još neke lokacije na kojima se mogu 
postaviti bilo kakvi objekti sportske infrastrukture (stijena za penjanje, biciklističke staze, pješačke 
staze, igrališta i sl) 
 
 

Zaklju čak:  
• Iskazano je nezadovoljstvo sa stanjem na podru čju MO, te je zaklju čeno da se u 

najkra ćem mogu ćem roku moraju razmotriti svi potencijalni prijedlo zi koji mogu 
dovesti do poboljšanja trenutne situacije. 

 
 
AD 4 
Predsjednik VMO Škurinje skrenuo je vijećnicima pozornost na dugovanje koje zbog proceduralnih 
nejasnoća Grad još uvijek ima prema vijećnicima, a radi se o naknadama za srpajn i kolovoz 2008.  
godine. Zapisnici sa sjednica u datim mjesecima postoje, te su uredno deponirani u Direkciji za 
lokalnu upravu i samoupravu, te će se poduzeti koraci da se naknade i uplate. 
 
 
 

Zaklju čak:  
• VMO je pripremilo kratak dopis prema direkciji, u k ojem se zahtijeva isplata naknada 

za predmetne mjesece. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
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Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 
 

Vedran Jakominić Ivo Šantić 
 
 
 
 

         
                                                  


