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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-30/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  24.02.2010 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 33. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

33. sjednica VMO Škurinje održana je 24.02.2010. (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 
- Robert Mrvčić, predstavnik Autotroleja. 

. 
 
Ostali nazočni: 
- 46 grañana s područja MO Škurinje 

Usvajanje zapisnika s 32. sjednice VMO Škurinje: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Problematika s promjenom voznog reda linije 5A 
2. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Sjednicu je otvorio Predsjednik Vijeća MO Škurinje uvodnim izlaganjem o razlozima 
sazivanja sjednice, a to su dvije peticije upućene Vijeću od strane stanovnika „ Starog 
naselja“ na Škurinju, a koje su potaknute izmjenama voznog reda linije 5A, odnosno lošijom 
uslugom javnog prijevoza od dosadašnje. Kako se radi o velikom broju potpisnika peticije, 
očito je da je nezadovljstvo stanovnika veliko. Sastanku, na poziv Vijeća MO,  nazoči 
predstavnik KD „AUTOTROLEJ“, gosp.Robert Mrvčić.  Nadalje, govoreći o izmjenama 
voznog reda, Šantić je rekao da se vidi autobus linije 5A,sa vozačem, kako čeka na postaji 
kod rotora i tako cijeli dan, te da je očito da je postaja na rotoru neprikladna za duže čekanje 
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i za putnike i za autobus i da po svemu sudeći osim uštede u gorivu, drugih ušteda tu  
nema. budući stoje i vozilo i vozač. Takoñer, moramo zamjeriti KD „AUTOTROLEJ“  da nije 
od MO tražila mišljenje o izmjenama, a kako čujemo ni od grañana, bez obzira na dobre 
namjere glede uštede. Riječ je dana gosp. Mrvčiću, koji je objasnio razloge promjene 
voznog reda, a to je prvenstveno ušteda i da se nije htjelo ići na pad standarda prijevoza. 
Promjene su nastale na temelju brojanja putnika i drugih postupaka kojima se došlo do 
ovakvog voznog reda. Gosp. Mrvčić je naglasio da je ovo privremeni vozni red koji će se 
izmijeniti nakon  dostavljanja primjedbi sa terena, te da Vijeće MO i grañani trebaju usvojiti 
jednoglasni zaključak glede svojih zahtjeva i dostaviti ga KD „Autotrolej“ i Odjelu za 
komunalnu?, pa će se onda izmjeniti vozni red i druge pojedinosti prometovanja linije 5A. 
Nakon ovoga, grañani naselja iznijeli su svoje primjedbe, na koje su odgovarali gosp. Robert 
i vijećnici MO Škurinje. Nismo uspjeli zabilježiti imena svih koji su se javljali za riječ zbog 
velike graje i upadanja u riječ, pa je često sjednica bila na rubu svañe, ali se uspio održati 
tok sjednice. Primjedbe grañana su slijedeće: 
 

• veliki pad standarda prijevoza novonastalim promjenama 
• vozni red 5A nije usklañen sa linijom 5, tako da se čeka na rotoru i time putovanje do 

grada ili iz grada zna potrajati i 50 minuta 
• neadekvatan prostor za čekanje (primjedba je i na same postaje na rotoru i na 

nedostajuću čekaonicu na postaji kod crkve. Na ovu primjedbu odgovor je dalo 
Vijeće MO, budući grañanima nije poznato da o dinamici postavljanja prijedloge daje 
Vijeće MO i da se zbog ograničenih sredstava godišnje postavlja jedna postaja. Kako 
je prioritet Vijeća dosad bila postaja u Ive Lole Ribara, kojoj gravitira daleko veći broj 
putnika, nije se razmišljalo o ovoj postaji. Takoñer, ova dionica Osječke je 
predviñena za rekonstrukciju i dogradnju, tako da bi se postavljena črekaonica 
trebala premjestiti u dogledno vrijeme. Vijeće MO će ispitati mogućnost postavljanja 
čekaone, nakon što doznamo kako se razvija situacija sa postajom u Ive Lole 
Ribara). 

• primjedbe na ponašanje pojedinih vozača, osobito linije 19, koji ne staju  na svim 
postajama 

• loša veza i česta presjedanja na ostale gradske linije, osobito za stariju populaciju, 
zbog prijevoza prema zdrastvenim ustanovama 

• brojanje putnika je vršeno nedjeljom kad je najmanji broj putnika 
Zaklju čak: 

• Zaklju čeno je da je ova izmjena voznog reda imala za poslj edicu odljev putnika i da je 
unazadila komunalni standard stanovnika naselja i z ato je jednoglasno usvojen 
zahtjev za izmjenom voznog reda na na čin: 
- da učestalost prometovanja bude svakih 20 minuta  
- da autobus vozi cijelom dužinom trase i da linija  ide trasom Tibljaši-Osje čka-Prvog 
maja-Željezni čka postaja-mala ulica 
 

• Takoñer, predloženo je da se linija produži prema Stupar ima i ostane u prvoj zoni. 
Vijeće MO će ispitati  ovu mogu ćnost sa Op ćinom Viškovo i ako postoji takva  
mogu ćnost, prijedlog ćemo podržati i predstaviti Gradu Rijeci. 

 
 
 
AD 2 
 

• Pod  razno Predsjednik Vijeća MO Škurinje odgovarao je na pitanja grañana o radu MO 
Škurinja i pitanjima vezanim za komunalne probleme i razvojne planove: 

- kanalizacija i uvoñenje plina: Prostornim planovima predviñena je gradnja kanalizacije i plina u 
području. Problem je predviñena trasa koja ide Škurinjskom cestom što bi značilo da će cesta 
biti prekopana u južnom kolniku i bit će potrebno razvesti cijevi prema postojećim objektima i 
planirati buduće instalacije za novogradnje, što sve zahtjeva temeljitu rekonstrukciju ceste i 
opsežne pripremne radnje o čemu će Vijeće MO izvjestiti nadležne. 

- autobusna postaja kod škole, u smjeru naselja. Postaja je predviñena detaljnim planom 
ureñenja, ali kako je sad financijsko stanje loše ne zna se kad će se radovi izvesti. Takoñer, 
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Vijeće MO uočilo je da nema pristupa sa pješačkog mosta na postaju i taj propust če biti 
ispravljen prilokom radova na postaji o čem je već kontaktiran gradski odjel. 

- odvodnja oborinskih voda je loša i cesta je poplavljena za velikih kiša. Odgovoreno da će ta 
primjedba biti proslijeñena Županijskoj upravi za ceste. 

- zaštitne ograde, primjedba je na nepostojanje istih i na velik broj nesreća. Odgovoreno da po 
važećim cestovnim propisima na ovoj prometnici nije obavezno postavljanje istih, ali da se ipak 
postavljaju na dijelovima.  Što se tiče većeg broja nesreća, Policija nema takvih podataka, pa su 
grañani upućeni da svaku, pa i najmanju nezgodu prijave Policiiji, kako bi ista imala pravi uvid u 
stanje, a mi mogli na temelju tih podataka tražiti bolje održavanje , označavanje i opremanje 
ceste.  

- baje za smeće, primjedba je bila na trženje i nedobivanje baja preko MO, ali se ispostavilo da 
grañanima nije poznat postupak naručivanja, pa je tajnik objasnio proceduru 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 
 

Vedran Jakominić Ivo Šantić 
 

                                 


