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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-30/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  27.01.2010 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 32. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

32. sjednica VMO Škurinje održana je 27.01.2010. (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 31. sjednice VMO Škurinje: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Kratak osvrt na 2009. godinu, i priprema za 2010. 
2. Donošenje zaključka o prijedlogu PGS-a za uspostavljanje gradskih četvrti 
3. Sastanak sa grañanima s područja Tibljaša i starog naselja 
4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Sjednicu je otvorio Predsjednik Vijeća MO Škurinje uvodnim izlaganjem o izvršenim 
programima i komunalnim problemima u 2009. godini. Naglasio je kako je mnogo učinjeno, 
ali kako neki problemi nisu još riješeni te je pozvao vijećnike da i u tekućoj godini ulože 
maksimalan napor u izvršenje programa i plana Vijeća, te da se pokuša animirati 
stanovništvo s područja MO Škurinje da u većoj mjeri sudjeluje u radu Vijeća 
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Zaklju čak: 

• Zaklju čeno je da je potreban daljnji angažman Vije ća u animiranju stanovništva s 
podru čja MO 

 
 
AD 2 
 
- Tajnik Vijeća, Jakominić, prezentirao je vijećnicima prijedlog PGS-a o formiranju gradskih četvrti. 

Vijeće MO Škurinje jenakon kraće rasprave jednoglasno donijelo odluku da ne podrži takav 
preustroj mjesne samouprave, zbog toga što VMO Škurinje ne vjeruje da bi takva reorganizacija 
pridonijela boljoj komunikaciji s Gradom. VMO Škurinje je uz to nadodalo a je veći rezultat 
moguć uz kvartalne sastanke i zajednice sjednice Vijeća susjednih i povezanih Mjesnih odbora, 
te kroz povećanje financijskih sredstava za komunalne prioritete 
 

 
Zaklju čak: 

• Tajnik Vije ća zadužen je za dostavu mišljenja 
 
 
AD 3 
 

• Predsjednik Vijeća, g. Šantić je konstatirao da je potrebno i dalje održavati sastanke sa 
grañanima, te je predložio da se tijekom Veljače održi sastanak sa stanarima s područja 
Tibljaša i starog naselja 

 
 
 
Zaklju čak: 

• Tajnik VMO Škurinje je zadužen da pripremi i dostav i pozive gra ñanima, te isto 
postavi na oglasnu plo ču i javne oglasne površine na re čenom podru čju 

 
 

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

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 
 

Vedran Jakominić Ivo Šantić 
 

                                 


