
 1/3 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-29/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  1.12.2014. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
S 1. SJEDNICE VMO  

 
1. sjednica VMO Turnić održana je 1. prosinca 2014. (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u 
prostorijama MO Turnić, Franje Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni:  

- Dario Kos, predsjednik VMO 
- Adam Aličajić, član VMO 
- Paško Mrčela, član VMO 
- Viktor Požgaj, član VMO 
- Jelena Orban, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Nikola Jurić, zamjenik predsjednika VMO 

Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice VMO Turnić: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Donošenje Pravila o radu MO Turnić 
2. Donošenje Poslovnika o radu VMO Turnić 
3. Donošenje Pravilnika o nagrañivanju za doprinos razvoju MO Turnić 
4. Rasprava i donošenje Programa rada Vijeća MO Turnić za 2015. godinu 
5. Rasprava o predstojećim programima u prosincu  
6. Rasprava o zahtjevima pristiglim izmeñu dvije sjednice 
7. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Pravila o radu MO Turnić. 

 
 
AD 2 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Poslovnik o radu MO Turnić. 
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AD 3 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno usvojilo Pravilnik o nagrañivanju za doprinos razvoju MO 

Turnić. 
 

 
AD 4 
 
Predsjednik VMO Dario Kos je dao na raspravu prijedlog Programa rada Vijeća MO Turnić za 
2015. godinu. Planirani su program iz područja sporta, Prigodna dogañanja, Dan MO, Doček 
Svetog Nikole i program iz područja zdravstva i socijalne skrbi. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada Vijeća MO Turnić za 2015. godinu. 
 
 
AD 5 
 
Vijeće MO je raspravljalo o predstojećim programima - Doček Svetog Nikole i Predblagdansko 
druženje, te potrebnim aktivnostima za njihovu realizaciju.  
 
Zaključak: 

• 4. prosinca u 18 sati održati će se predstava Glazbeno scenske udruge "Ri Stars", uz 
podjelu slatkih poklona za predškolsku djecu 

• 15. ili 16. prosinca održati će se Predblagdansko druženje, a točan datum i vrijeme 
odrediti će se prema mogućnostima glazbenog izvoñača. Na druženje će se pozvati 
telefonom osobe koje su sudjelovale u aktivnostima Vijeća MO Turnić kroz 2014. 
godinu. 
 

 
AD 6 
 
Vijeću su pristigli dopisi i obavijesti: 
 

- Gdin Dajan Madžarević, A. Raspora Španca 1, obratio se sa zamolbom za uklanjanje i 
preureñenje improviziranog parkirnog mjesta. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je odlučilo ne podržati navedeni zahtjev, jer parkirno mjesto nikome ne smeta.  
 

 
- Stanari zgrada Šibenske ulice 9a, 9b, 9c uputili su zamolbu za postavljanje rukohvata na 

stepenicama prema dječjem igralištu, rasvjetnog tijela na stepenicama i nekoliko klupa izmeñu 
zgrade i dječjeg igrališta. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Realizacija navedenog zahtjeva može se 
planirati kroz Plan komunalnih prioriteta za 2016. godinu. 
 

 
- Gdin Sorić, Zvonimirova 34, je uputio zahtjev za postavljanje zaštitne ograde u parku južno od 

zgrade (strmina od 4 m iznad Zvonimirove ulice). 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Zahtjev je potrebno uputiti Rijeka prometu d.d. 
Rijeka.  
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- OGU za komunalni sustav dostavio je informacije o tijeku ureñenja Područnog parka Turnić i 

procjeni vrijednosti radova po fazama.  
 
 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 

 
- Gña Butković, F. Čandeka 12, uputila je 24.10. zamolbu za sanaciju potpornog zida prema OŠ 

Turnić. Zbog hitnoće, zamolba je proslijeñena OGU za komunalni sustav i Rijeka prometu. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je gñi Butković uputiti pisani 
odgovor o poduzetim radnjama.  
 

 
- Gdin Horvat, F. Čandeka 36, uputio je zamolbu za postavljanje pristupačnog prilaza u zgradu. 

 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Realizacija navedenog zahtjeva može se 
planirati kroz Plan komunalnih prioriteta za 2016. godinu.  
 

 
- Caffe bar „Donatello“ uputio je zahtjev OGU za poduzetništvo za odreñivanjem kasnijeg završetka 

radnog vremena do 02,00 sata za: 6., 13., 19., 20., 24., 27. i 31. prosinca 2014. i 6. siječnja 2015., 
te OGU za poduzetništvo traži mišljenje - suglasnost Vijeća MO. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se odobri kasniji završetak radnog vremena 
s obzirom da od strane grañana nikada nije stigla ni jedna pritužba na rad caffe bara 
"Donatello".  
 

 
AD 7 
 
Predsjednik Vijeća Dario Kos objasnio je vijećnicima potrebu donošenja rebalansa Financijskog 
plana za 2014. godinu.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo Rebalans Financijskog plana za 2014. godinu  

 
 
Sjednica je završila u 19.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: 
 

Predsjednik VMO Turnić:  
 

Jelena Orban Dario Kos 
 
 
 
 

         
                                                  


