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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-30/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  28.01.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 7. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

8. sjednica VMO Škurinje održana je 28.01.2011. (petak) s početkom u 19:00 sati, u prostorijama 
MO Škurinje, Save Jugo Bujkove 44, u Rijeci. 
 
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. 

 
Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice VMO Škurinje: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Osvrt na proteklu, 2010. godinu 
2. Pregled planova i programa za tekuću godinu 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik Vijeća je zazelio svim prisutnima ugodnu novu godinu, te se osvrnuo na  
rezultate rada Vijeca u protekloj godini. Zakljucio je da su mnoge stvari odradene na visokoj 
razini, ali jos uvijek je primjetan nedostatan odaziv gradana na aktivnostima Vijeca. Jos 
uvijek su u radu Vijeca aktivne svega dvije udruge (Klub starijih osoba Skurinje i MG Bria), 
te OS Ivan Zajc, te je g. Santic zakljucio kako je potrebno ojacati kontakte sa zupom Sv. 
Ivana Krstitelja, i ostalim udrugama gradana na podrucju Skurinja. 

• Tajnik Vijeca, gospodin Jakominic je ukratko iznio izvjestaj sa proslave doceka Djeda Mraza, 
kratko financijsko izvjesce za proteklu godinu, te clanovima Vijeca prezentirao izvjestaj rada 
Vijeca MO Skurinje za 2010. godinu.  
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Zaključak: 

• Izvjestaj rada VMO Skurinje za 2010. godinu je jednoglasno usvojen 
• Tajnik Vijeća zadužen je da stupi u kontakt sa ostalim udrugama koje bi mogle 

sudjelovati u radu VMO, a posebice sa Zupom Sv. Ivana Krstitelja 
 

 
AD 2 
 

• Tajnik Vijeca je podijelio clanovima Vijeca programe rada za 2011. godinu, te je predsjednik 
Vijeca zakljucio kako je neophodno krenuti u realizaciju doceka zvoncara, kako bi  ta 
dugogodisnja tradicija ove godine mogla zasjati u novom sjaju. Clanovi Vijeca su se 
jednoglasno slozili, te je ulogu koordinatora na sebe preuzeo gospodin Besedic. 

• Dogovoreno je da ce clanovi Vijeca u suradnji sa gradanima ove godine pripremiti okrijepu 
za zvoncare, u vidu fritula i krostula, uz dovoljnu kolicinu alkoholnih i bezalkoholnih pica za 
zvoncare. Takoder, tajnik VMO se obvezao dobaviti dostatan razglas i ozvucenje za docek 
zvoncara, kako bi se animiralo sire gradanstvo. 

 
 
 
 
Zaključak: 

• Gospodin Besedic se obvezao dostaviti hodogram sa detaljno razradjenim 
aktivnostima za docek zvoncara 

• Tajnik Vijeća zadužen je da dobavi razglas, dogovori sa gradanima sve detalje vezano 
za izradu krostula i fritula te da dogovori sa bocarskim klubom Skurinje detalje oko 
koristenja njihovog prostora za docek zvoncara 

 
AD 3 
 

• Pod tockom razno je gospodin Besedic podsjetio da na podrucju MO postoji manji copor 
pasa o kojem je potrebno izvjestiti komunalno redarstvo 

 
 
 
 
Zaključak: 

• Tajnik Vijeća zadužen je da pokusa doznati vise detalja o recenom coporu, te je 
zaduzen da obavijesti komunalno redarstvo. 

 
 
 
 

 

 
 
 
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 
 

                                 


