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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  ŠKURINJE  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-30/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  25.02.2011. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 8. SJEDNICE VMO ŠKURINJE 
 

8. sjednica VMO Škurinje održana je 24.02.2011. (srijeda) s početkom u 09:00 sati, na terenu s 
područja MO Škurinje, u obilasku. 
 
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: 
- Zoran Maraž, komunalni redar 

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Škurinje: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Obilazak terena 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

• Predsjednik Vijeća je predložio nazočnima da zajedno obiñu teren i najbitnije komunalne 
probleme na području MO Škurinje. Svi prisutni su prihvatili prijedlog Predsjednika vijeća, te 
je utvrñena trasa obilaska koja se kretala slijedno ulicama novog naselja počevši s ulicom 
Škurinjskih žrtava, Sadske ulice, ulice Milana Rustanbega, Škurinjskih žrtava, Save Jugo 
Bujkove, Negrijeva, te na kraju preko ulice 22. Lipnja i Budicinove do Škurinjske i tibljaške 
ceste, te na povratku kroz ulicu Škurinje.  

• Tijekom obilaska u parku Kattinke Mittel jedna ej osoba zatečena u sječi stabala, na što je 
Vijeće već upozoravalo Direkciju za komunalno redarstvo, te je g. Maraž intervenirao na licu 
mjesta. Uz to, članovi Vijeća su još jednom ostali zapanjeni sa količinom nereda koja je 
uzorkovana zakupom dijela parka od strane poduzeća 'Podravina' d.o.o., te je donešena 
jednoglasna odluka kako se taj problem mora hitno riješiti. 
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Zaključak: 

• Komunalni redar, kako je tek preuzeo naše područje, upoznao se sa terenom, te je 
Vijeće ukazalo na probleme koje smatra bitnima, te na koje im grañani posebno 
skreću pozornost.  

• Tajnik Vijeća zadužen je da poduzme sve potrebne korake kako bi se ugovor sa 
Podravina d.o.o. čim ranije raskinuo, ili bar da se ne omogući njegovo produženje 

• Tajnik Vijeća zadužen je da zatraži od komunalnog redarstva češće obilaženje parka 
 

 
 
 

 

 
 
 
Sjednica Vijeća je završila u 12:00h 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije(2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Škurinje: 
 

Vedran Jakominić Ivo Šantić 
 

                                 


