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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-30/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  31.03.2010 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 34. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

34. sjednica VMO Škurinje održana je 31.03.2010. (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 33. sjednice VMO Škurinje: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Javni put uz Tibljašku cestu  
2. Izvješće o radu u 2009. godini 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik Vijeća je prisutne upoznao sa problemima na koje su Vijeću skrenuli pozornost 
grañani s područja MO. Iznio je problem sa neovlaštenim zauzimanjem i gradnjom na 
javnom putu, izmeñu Tibljaška cesta kbr. 2 i kbr. 4. Problem je prisutan već duže vrijeme, te 
je Vijeće u nekoliko navrata zatražilo intervenciju od Komunalnog redarstva, no nije 
primjećen značajan pomak. Predsjednik je upoznao članove Vijeća sa učinjenim koracima, 
te sa dopisima prema Komunalnom redarstvu. 
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Zaklju čak: 

• Tajnik VMO, Jakomini ć, je zadužen da prati razvoj situacije, te prema po trebi 
kontaktira komunalno redarstvo 

 
 
 
AD 2 
 

• Predsjednik Vijeća, gospodin Šantić je vijećnicima prezentirao Izvješće o radu VMO Škurinje 
za 2009. godinu. Vijećnici su prezentirano izvješće jednoglasno prihvatili  

 
Zaklju čak:  
• Tajnik VMO je zadužen da dostavi Izvješ će nadležnoj Direkciji za lokalnu upravu i 

samoupravu 
 

 
AD 3 
 

• Predsjednik Vijeća, g. Šantić je zamolio tajnika Vijeća da prezentira vijećnicima tekuću 
komunalnu problematiku na stanju MO Škurinje. Tajnik je vijećnicima predočio popis 
neuklonjenih olupina, te potrebe za tekućim održavanjem i sanacijom prometnica u Tibljaškoj 
cesti, uz kbr. 4, potrebu za uklanjanjem nepotrebnog rubnika na križanju ulice 22. Lipnja i 
Budicinove ulice, potrebu za pomicanjem betonske ograde na završetku Negrijeve ulice, 
potrebu za ucrtavanjem parkirnih mjesta u Save Jugo Bujkove, uz kbr. 42 i 44, te sanaciju 
raskršća ulice Save Jugo Bujkove i Ive Lole Ribara. Vijećnici su se složili sa prezentiranim, 
te je zaključeno da je nužno pokrenuti adekvatne korake da se rečena područja saniraju. 
Poseban naglasak ponovno je stavljen na problematiku ulice Škurinje, čiji sjeverni ulaz je 
potpuno uništen i zatrpan gomilama smeća, čime se već dugi niz godina ne omogućava 
adekvatna komunikacija stanovnika Bodulova sa ostatkom Grada Rijeke. 

 
 
 
Zaklju čak: 

• Tajnik VMO Škurinje je zadužen da Rijekaprometu poš alje zahtjeve za sanacijom 
rečenih podru čja 

 
 
 

 
 

 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 
 

Vedran Jakominić Ivo Šantić 
 

                                 


