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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-30/31 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  23.12.2009 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 31. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

31. sjednica VMO Škurinje održana je 23.12.2009. (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 30. sjednice VMO Škurinje: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 

 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Razmatranje prometne problematike 
2. Predstava za najmlañe povodom novogodišnjih blagdana 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik VMO g. Ivo Šantić otvorio je raspravu sa tužnim osvrtom na najnoviju prometnu 
nesreću na pješačkom prijelazu uz benzinsku postaju Ine, na kojoj je teško stradala mlada 
osoba. Rečeni prijelaz je u komunalnim prioritetima VMO za tekuću godinu, no radovi još 
uvijek nisu izvršeni, te je naglašena hitna sanacija prijelaza, odnosno postavljanje potrebne 
svjetleće signalizacije na pješački prijelaz. Zatražena je veća prisutnost prometne policije. 

 
 
Zaklju čak: 
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• Tajnik VMO mora zatražiti HITNO postavljanje svjetl osne signalizacije 
• Potrebno je održati sastanak sa predstavnicima MUP- a 
• Tajnik VMO mora i dalje pratiti sigurnosno stanje, te prisutnost policije 
 

 
 
AD 2 
 
Predsjednik VMO g. Ivo Šantić je nakon prve, teške teme, iznio vijeću svoje zadovoljstvo sa 
održanom predstavom za najmlañe u OŠ Ivan Zajc. Tajnik Vijeća je vijećnicima predstavio fotograije 
i izvještaj sa zbivanja, nakon čega se je predsjednik Vijeća zahvalio tajniku i članovima Vijeća na 
angažmanu u odabiru i pakiranju poklona. 
 

Zaklju čak: 
• Zadužen je tajnik da postavi izvještaj na WEB stranice MO  Škurinje  

 
AD 3 
 
Predsjednik VMO Škurinje zaželio je Vijećnicima ugodne blagdane, te najavio narednu sjednicu za 
kraj siječnja. 

 
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 
 

                                 


