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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-30/29 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  28.10.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 29. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

29. sjednica VMO Škurinje održana je 28.10.2009. (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 28. sjednice VMO Škurinje: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Predlaganje programa ekologije, poduzetništva sporta i samouprave za 2010. godinu 
2. Potreba postavljanja oglasnih ploča na području MO Škurinje 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik VMO g. Ivo Šantić otvorio je raspravu o programima za 2010. godinu sa kratkim 
osvrtom na izvršenje programa u 2009. Gospodin Šantić iskazao je nezadovoljstvo s 
nemogućnosti izvršenja programa iz područja ekologije, te su članovi Vijeća zaključili da se 
naredne godine taj program neće niti predložiti. Osim toga, predsjednik Vijeća je iskazao 
zadovoljstvo sa vidljivim napretkom u učinjenom tijekom tekuće godine, u usporedbi sa 
prethodnom, te je pozvao vijećnike da pripreme svoje prijedloge za uvrštenje u programe za 
narednu godinu. Vijećnik Tkalčević je predložio da se oživi tradicija proslave Sansove u 
starom naselju, na što su ostali vijećnici pozitivno reagirali. 
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Zaklju čak: 

• Vijećnici su se obvezali predati svoje prijedloge predsj edniku Vije ća te na 
neformalnom sastanku tijekom narednog tijedna formu lirati programe 

 
 
 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Šantić zaključio je da je oglasna ploča, zbog samog položaja MO 
nedovoljno vidljiva, te da bi trebalo od Direkcije za mjesnu upravu i samoupravu zatražiti 
postavljanje novih oglasnih ploča na autobusnim stanicama i ostalim javnim površinama, kako bi se 
pojačala komunikacija sa grañanima. Ostali vijećnici su se složili, sa konstatacijom da će takav vid 
komunikacije značajno pridonijeti radu VMO: 
 

Zaklju čak: 
• Zadužen je predsjednik Vije ća da sa tajnikom Vije ća kontaktira nadležne službe 

 
AD 3 
 
Pod točkom razno nije bilo rasprave 

 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 
 

Vedran Jakominić Ivo Šantić 
 

                                 


