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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-29/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  13. listopada 2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 10. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

10. sjednica VMO Turnić održana je 13. listopada 2015. godine (utorak) u 19:00 sati u prostorijama 
Mjesne samouprave, 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 Ramić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Nikola Jurić, zamjenik predsjednika VMO 
 
 

Usvajanje zapisnika s 9. sjednice VMO Turnić: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Dario Kos i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Programa rada za 2016. godinu 
2. Sjednica s Odborom za mjesnu samoupravu 
3. Razno  

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 

Predsjednik VMO Dario Kos dao je vijećnicima na raspravu i usvajanje Program rada Vijeća MO 
Turnić za 2016. godinu. Nakon što je razmotren, plan je usvojen kako slijedi u zaključku.   
 

  

 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo Program rada Vijeća MO Turnić za 2016. godinu, u 

sklopu kojeg će se održati sljedeće programske aktivnosti: 
1. Sport – Turnir u briškuli i trešeti, šahu i stolnom nogometu 
2. Samouprava – Prigodna događanja  

� Dan žena  
� Likovna radionica  
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� Izložba gljiva  
� Predblagdansko druženje 

3. Samouprava - Dan MO 
4. Samouprava - Doček Svetog Nikole 
5. Zdravstvo - mjerenje tlaka i šećera u krvi, darivanje krvi, predavanja iz područja 

zdravstva. 
 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća Dario Kos obavijestio je prisutne o održavanju zajedničke sjednice sa Vijećima 
MO Sveti Nikola, Podmurvice, Banderovo i Odborom za mjesnu samoupravu. Sjednica će se 
održati najvjerojatnije 28. listopada 2015. godine. Sa predsjednikom VMO Sveti Nikola dogovoreno 
je da će se napraviti zajednička prezentacija na temelju koje će se pokrenuti rasprava o aktualnim 
problemima na području sva četiri mjesna odbora. Poziv će biti poslan kada se odredi termin 
održavanja sjednice, a predsjednik VMO je pozvao prisutne da prisustvuju zajedničkoj sjednici. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 

 
 

AD 3 
Predsjednik Vijeća Dario Kos je obavijestio vijećnike da će se u nedjelju i ponedjeljak, 25. i 26. 
listopada, u prostorijama MO održati izložba gljiva, a u suradnji sa Udrugom gljivara "Ožujka". 
Također je predložio da se Predblagdansko druženje održi u suradnji sa programskom aktivnošću 
VMO Sveti Nikola. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje i jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

                   Jelena Orban Ramić Dario Kos 
 


