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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-30/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2   
Rijeka,  12.05.2010 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 36. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

36. sjednica VMO Škurinje održana je 12.05.2010. (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 35. sjednice VMO Škurinje: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Svečano obilježavanje posljednje sjednice ovog sastava Vijeća 
2. Pripreme za proslavu dana MO  
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Budući da se krajem mjeseca održavaju izbori za Vijeća Mjesnih odbora, predsjednik je 
predložio svečanu zakusku povodom posljednje sjednice VMO Škurinje u ovom sastavu. 
Predsjednik Vijeća se je zahvalio članovima na odličnoj suradnji, te je izrazio želju da se 
takva suradnja i nastavi, bez obzira na rezultate izbora. Takoñer je izrazio želju da naredno 
Vijeće nastavi sa pozitivnim programima koje je ovo Vijeće pokrenulo i održavalo. Ostali 
vijećnici su se kratko osvrnuli na proteklo razdoblje, te iskazali žaljenje što nisu imali priliku 
ostati u Vijeću čitave četiri godine, jer je primjetna pozitivna atmosfera u Vijeću, te želja za 
daljnjim unaprijeñenjem. Vijećnik Vilenica je iskazao posebno zadovoljstvo sa konačnim 
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ureñenjem pješačke komunikacije prema OŠ Ivan Zajc, dok je vijećnik Sabić iskazao 
zadovoljstvo sa animacijom mladih ljudi sa područja MO, koji su se u većoj mjeri nego ranije 
priključili radu Vijeća. 

 
Zaklju čak: 

• Tajnik VMO, Jakomini ć, je zadužen da pripremi i organizira zakusku, te o  vremenu 
održavajna iste obavijesti članove Vije ća 

 
 
 
AD 2 
 

• Predsjednik Vijeća, gospodin Šantić je iskazao želju da se unatoč skorim izborima 
najnormalnije nastave pripreme za predstojeći dan VMO Škurinje. Ostali Vijećnici su se 
jednoglasno složili da je bitno da proslava dana MO bude održana 24.06.2010. godine, na 
dan župe, te su iskazali želju da će i naredno Vijeće održati tradiciju te odobriti proslavu. 
Donesen je zaključak da se nastavi pripremati proslavu glazbenog i sportskog dijela 
proslave, kako bi naredno Vijeće moglo na vrijeme održati proslavu te da se ostavi 
narednom Vijeću da odluči o održavanju iste.  

 
Zaklju čak: 
• Odlu čeno da se tajnik VMO preuzme na sebe koordinaciju d ešavanja, te da pripremi 

svu potrebnu dokumentaciju za naredno Vije će.  
 

 
AD 3 
 

• Predsjednik Vijeća, g. Šantić zahvalio vijećnicima na suradnji, te zaželio svima sreću na 
narednim izborima. Ostali vijećnici su uz kratak razgovor o proteklom mandatu zaključili da 
će razmatranje tekuće problematike ostaviti za sjednicu novog sastava Vijeća. 

 
 
 
Zaklju čak: 

• Nisu otvoreni novi predmeti, te je Vije će s ovim činom završilo sa svojim radom u 
tekućem sastavu 

 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 
 

Vedran Jakominić Ivo Šantić 
 

                                 


