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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-30/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  27.10.2010 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 4. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

4. sjednica VMO Škurinje održana je 27.10.2010. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Škurinje, Save Jugo Bujkove 44 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivo Šantić, predsjednik VMO 
- Robi Kezele, zamjenik predsjednika VMO 
- Andrija Tkalčević, član VMO 
- Tedi Besedić, član VMO 
- Mladen Komšić, član VMO 
- Vedran Jakominić, tajnik MO. 
 
Ostali nazočni: 
-  

Usvajanje zapisnika s 3. sjednice VMO Škurinje: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Preraspodjela sredstava Rijekaprometa iz 2010. 
2. Program lokalnog partnerstva 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća je naglasio kako je uslijed povoljnijih cijena izgradnje pješačke staze prema školi 
nastala razlika od 87.890,00 kn, te je na predložio da se rečena sredstva iskoriste za ureñenje 
nogostupa na Škurinjskoj cesti, gdje je to moguće, te za ogrubljavanje zavoja uz park Katinke Mittel 
u ulici 22. lipnja, i za sanaciju skretanja sa Škurinjske ceste prema kbr. 2 do 14. S time su se ostali 
članovi Vijeća jednoglasno složili. 
 
Zaklju čak: 

• Tajnik Vije ća zadužen je da pripremi potrebnu dokumentaciju, te  ju dostavi 
Rijekaprometu. 
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AD 2 
 

• Članovi Vijeća predali su tijekom listopada svoje prijedloge za program lokalnog partnerstva, 
te se je putem konzultacija odlučilo da će Vijeće MO Škurinje putem tog programa urediti 
pješačku stazu ispod ulice Škurinjskih žrtava 

 
 

Zaklju čak: 
• Tajnik VMO Škurinje zadužen je da pripremi dokument aciju i troškovnik kako bi se 

potrebna dokumentacija mogla predati u predvi ñenom roku 
 
AD 3 
 

• Predsjednik Vijeća gospodin Ivo Šantić naglasio je kako je sada idealno vrijeme za akciju 
mjerenja tlaka i šećera na području MO Škurinje 

 
 

Zaklju čak: 
• Tajnik Vije ća zadužen je da organizira doga ñaj, te pripremi objavu za medije 

 
 

 
Sjednica Vijeća je završila u 20:00h 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije(2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 
 

Vedran Jakominić Ivo Šantić 
 

                                 


