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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 

KLASA:  026-02/13-30/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  28.01.2013. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 29. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

29. sjednica VMO Škurinje održana je 28.01.2013. s početkom u 10:00 sati, u prostorijama MO 
Škurinje, Save Jugo Bujkove 44 
 

Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Šantić, predsjednik VMO 
- Andrija Tkalčević, zamjenik predsjednika VMO 
- Robi Kezele, član VMO 
- Tedi Besedić, član VMO 
- Mladen Komšić, član VMO 
- Vedran Jakominić, tajnik MO. 
 
Ostali prisutni: 
- Marin Babić; I policijska postaja, Rijeka 
- Vlatka Rehar Demark; MUP Rijeka 
- Gordan Vojta, Postaja prometne policije, Rijeka 
- Tomislav Paušić, Postaja prometne policije, Rijeka 
- Stasio Scarpa, Rijekapromet d.d. 
- Danijel Frka, Rijekapromet d.d. 
- Saša Muschet, Rijekapromet d.d. 
- Dragan Čubrilo, OGU za komunalni sustav, Direkcija za prometno redarstvo, Grad Rijeka 

 
Usvajanje zapisnika sa  28. sjednice VMO Škurinje: 

 Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Prometna problematika na području MO Škurinje 
2. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Škurinje, g. Šantić, te je pozdravio prisutne. Naglasio je kako 
su gosti pozvani na sjednicu da bi se skratio proces i zaobišla suvišna dopisivanja bez pravog 
efekta. Gosti iz MUP-a Rijeka, Rijekapromet d.o.o. i Direkcije za komunalno redarstvo su nadležna 
tijela za pitanja prometa, te moli da pomognu u rješavanju nastale situacije. Vijeće MO Škurinje nije 
zadovoljno sa stanjem u prometu, te je g. Šantić podsjetio na dva smrtna slučaja i dvije teško 
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ozlijeđene osobe samo u posljednjih nekoliko mjeseci, a isto tako vijećnici su naglasili kako se u 
statistiku ne upisuju za dlaku izbjegnute tragedije, koje se čini da se događaju svakodnevno. 
          Vijećnici su naglasili kako su kritične točke: 
- raskršće ulice Save Jugo Bujkove, Ive Lole Ribara i ulice Škurinjskih žrtava 
- potez od spoja na zaobilaznicu, sve do rotora 
- cijela ulica Ive Lole Ribara 
Ukoliko se ne reagira, ljudi će stradavati, rekao je g. Tkalčević, te je pozvao goste da iznesu svoja 
mišljenja. 
Gospodin Frka je rekao kako su prometna rješenja i oznake ispravni te to ne bi trebao biti izvor 
problema. Ne postoje kvalitetnija prometna rješenja od tekućeg. Ležeći policajci se napuštaju jer 
uzrokuju više problema nego rješenja, a ni vibro trake nisu dobra rješenja na prometnicama gdje se 
učestalo kreću interventna vozila – posebice hitna pomoć. Rješenje problematičnih pozicija bi 
trebalo potražiti u provođenju propisa. 
Prisutni su spomenuli kako je prometna situacija slična i na Drenovi, te kako je potrebna veća 
prisutnost policije, kako bi se vozači priviknuli na činjenicu da se prometna pravila i propisi moraju 
poštovati. Primjećeno je kako je glavni fokus policije i prometnog redarstva centar grada, a da su na 
Škurinju učestala kršenja ograničenja brzine, ignoriranje semafora, vožn ja u vozilima bez 
registarskih oznaka (koja se pogotovo kreću zapadnim krakom ulice Škurinje), a poglavito je 
primjećeno da se na autobusnim postajama i pješačkim prijelazima u ulici Ive Lole Ribara parkiraju 
vozila. 
      Gospodin Vojta je prihvatio da su kritike na mjestu, te da se mogu primjeniti na cijelo područje 
Grada, ali i šire. Na području MO Škurinje je prema statistikama u posljednje dvije godine, osim 
posljednjih stradanja, zabilježene prometne nesreće sa 9 ozlijeđenih osoba, što u pravilu ne iskače 
od gradskog prosjeka te brojka nije alarmantna. Također je prihvatio da posljednji podaci ukazuju 
na trend, te kako će policija kažnjavati apsolutno sva vozila koja predstavljaju sigurnosni problem.  
      Vijećnici su zamolili da se prvo vrijeme vozači upozoravaju, na što je g. Vojta rekao da je 
represija jedini alat policije, te da nisu u mogućnostidavati opomene. 
      G. Čubrilo je na to rekao kako će prometno redarstvo pojačati nadzor na kritičnim pozicijama, te 
stavljati upozorenja, kako bi olakšali naredni period i građanima i policiji. 
        G. Šantić je naglasio kako u naselju na 1500 vozila ima samo 1000 obilježenih parkirnih 
mjesta, te da bi bilo kontraproduktivno kažnjavanje svih nepropisno parkiranih vozila, unatoč slovu 
zakona.  
      G. Vojta se složio, ali je rekao da nema mogućnosti selektivno kažnjavati vozila, nego da će se 
morati kažnjavati sva vozila u zahvatu raskršća. 
     Gospodin Babić je primijetio i kako je na prometnicama velik broj posuda za komunalni otpad, te 
kako bi Vijeće trebalo nastaviti raditi na njihovom smještanju na adekvatne pozicije, što su Vijećnici 
pozdravili i naglasili kako se to radi gdje god to lokacija i vlasnički odnosi na terenu dopuštaju.  
      Predsjednik Vijeća, g. Šantić je rekao kako postoje dugoročna rješenja, kojima će se i dalje 
težiti, te da će situacija biti mnogo lakša kada se izgradi Škurinje Plase projekt, čime će se otvoriti 
zapadni krak ulice Save Jugo Bujkove, i ona postati jednosmjerna, te kako se kontinuirano traže 
rješenja za nove parkirne površine.  
     Gospodin Komšić je naglasio kako su prometnice masne i ne čiste se, te kako to svakako ne 
pridonosi sigurnosti prometa, pogotovo na čestim kosinama sa visokim nagibima na prometnicama. 
 
Zaključak: 

 definirane su kritičke točke : pješački prijelaz kod Inine benzinske postaje na Osječkoj 
ulici, pješački prijelaz kod crkve Sv. Ivana Krstitelja, na Škurinjskoj cesti, ulica Ive 
Lole Ribara te brzina kretanja vozila u Škurinjskoj cesti 

 Rijekapromet se je obvezao napraviti analizu prometnih rješenja na području MO, te 
osvježiti projekt rekonstrukcije raskršća ulice Ive Lole Ribara i Škurinjske ceste 

 MUP se obvezao pojačati prisutnost na području MO Škurinje, posebice obrativši 
pažnju na parkirana vozila na autobusnim postajama i pješačkim prijelazima 

 Prometno redarstvo obvezalo se na učestali obilazak terena, te opominjanje građana 
– a naknadno i na kažnjavanje opasno parkiranih vozila 
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AD 2 
 

Nije raspravljano ni jedno drugo pitanje. 
 

 

 
 

 

 

 
 
Sjednica Vijeća je završila u 12:00h 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 
 

Vedran Jakominić Ivo Šantić 

 


