
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR  TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 

KLASA:  026-02/12-29/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  30. 01. 2012. 
                                    

 
 

   

 

Z A P I S N I K 
 

SA 12. SJEDNICE VMO  
 

12. sjednica VMO Turnić održana je 30.01.2012. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Turnić, Franje Čandeka 36b. 
 
 
 

Sjednici su bili nazočni: 
- Viktor Požgaj, predsjednik VMO 
- Dario Kos, član VMO 
- Niko Laća, član VMO 
- Ida Zoričić, član VMO 
- Adam Aličajić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o radu Vijeća Mjesnog odbora za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 
2011.  

2. Tekuća problematika, predstavke grañana 
- Vinka Benca 4/a 
- Turnić 10 
- A.Kosića Rika 3 
- F.Čandeka 31 do 35 
- Zdravko Polić, Bračka 6, pješački prijelaz 
- Zdravko Polić, Bračka 6, postavljanje javne rasvjete 
- Anñela Margan, A.Barca 3 
- Radovi iz područja komunalnih prioriteta 
- Željko Antunović, F.Čandeka 31 

3.  Programske aktivnosti MO iz područja sporta u 2012. g. , informacija 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 
Na zapisnik sa prethodne sjednice nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno. 

 
AD 1 

 

Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora vijećnici su primili uz poziv za sjednicu, te je predsjednik 
otvorio diskusiju. Konstatirano je da su odrañene sve aktivnosti koje su bile predviñene 
Programom rada, pa je Izvješće jednoglasno usvojeno. 
 
 



  2

AD 2 
 

Vijeće je razmatralo pristigle predstavke i zahtjeve grañana, te je donijelo slijedeće zaključke: 
 
- Vijeće donosi zaključak da se predmet, bespravna izgradnja stepenica na adresi Vinka Benca 

4 proslijedi Grañevinskoj inspekciji i zatraži njihovo očitovanje.  
- Zahtjev grañana za proširenje javne rasvjete u Ulici Turnić 10, predložiti za izvršenje kroz 

prioritete malih komunalnih radova za iduću godinu. 
- Zahtjev grañana iz Ulice A. Kosića Rika 3 za ureñenjem okoliša zgrade i popravak stepenica 

predložiti za izvršenje kroz prioritete malih komunalnih radova 
- Zahtjev grañana za asfaltiranje prostora izmeñu garaža i objekta F.Čandeka 31 do 35 predložiti 

kroz prioritete malih komunalnih radova 
- U vezi zahtjeva grañana za iscrtavanje pješačkog prijelaza na Zvonimirovoj ulici kod broj 1 

proslijediti Hrvatskim cestama kao nadležnim za očitovanje i pravo tumačenje mogućnosti i 
opravdanosti zahtjeva. 

- Zahtjev za proširenje javne rasvjete u dijelu Bračke ulice predložiti kroz prioritete malih 
komunalnih radova 

- Zahtjev za postavljanje rubnika u dijelu parkirališta na adresi A.Barca 3 zatražiti od Rijeka 
prometa iz eventualno neutrošenih sredstava za komunalne prioritete za tekuću godinu, nakon 
sklapanja ugovora za predviñene radove, jer se radi o maloj vrijednosti. 

- Zahtjev za opremanje dječjeg igrališta južno od stambene zgrade F.Čandeka 31 do 35 uvrstiti 
u prioritete malih komunalnih radova, imajući u vidu i postavljanje sprava za rekreaciju odraslih. 

 
AD 3 

 

     Vijeće je primilo na znanje informaciju Odjela za sport i tehničku kulturu o nemogućnosti 
sufinanciranja sportskih programa u tekućoj godini radi nedostatka novčanih sredstava. Sportski 
programi će se održati prema predviñenom planu i financirati potrebe sredstvima Odjela za 
mjesnu samoupravu. 

 
 

 
 

Sjednica je završila u 20.00 sati. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Darinka Ban Viktor Požgaj 
 

 


