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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-29/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  16. prosinca 2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 12. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

12. sjednica VMO Turnić održana je 16. prosinca 2015. godine (srijeda) u 19:00 sati u prostorijama 
Mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b.  

 
Sjednici su bili nazočni:  

- Dario Kos, predsjednik VMO 
- Nikola Jurić, zamjenik predsjednika VMO 
- Adam Aličajić, član VMO 
- Paško Mrčela, član VMO 
- Viktor Požgaj, član VMO 
- Jelena Orban Ramić, tajnica MO 

 
 
Usvajanje zapisnika s 11. sjednice VMO Turnić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Financijskog plana za 2016. godinu 
2. Ostatak sredstava od realizacije komunalnih prioriteta za 2015. godinu 
3. Izvještaj sa programskih aktivnosti - Doček Svetog Nikole i Prigodna događanja 
4. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice 
5. Razno 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća Dario Kos obrazložio je nazočnim vijećnicima Financijski plan za 2016. godinu i 
projekcije za 2017. i 2018. godinu koji su napravljeni u skladu sa usvojenim programskim 
aktivnostima za 2016. godinu. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 
2018. godinu. 
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AD 2 

Vijeće je primilo dopis Rijeka prometa d.d. kojim obavještavaju da je nakon realizacije plana 
prioriteta za 2015. godinu preostao iznos od ukupno 36.225,00 kn, te traže prijedlog pozicija na 
kojima će se ovaj ostatak utrošiti. 
 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje i jednoglasno donijelo odluku da se preostala 
sredstva utroše na slijedeću stavku: 
1. Nastavak radova na sanaciji potpornog zida u Krčkoj ulici kod kućnog broja 3. 

 
 
AD 3 
Predsjednik Vijeća Dario Kos podsjetio je prisutne o posljednjim programskih aktivnostima Vijeća. 
U okviru programske aktivnosti Prigodna događanja u ožujku je obilježen Dan žena uz izložbu 
fotografija Lede Listeš, predstavu Kazališne grupe Viktora Cara Emina i nastup Mirjane Bobuš. U 
listopadu je održana izložba gljiva, a u prosincu kreativna radionica izrade božićnih ukrasa i 
predblagdansko druženje gdje je izvedena premijera predstave Kazališne grupe V. Cara Emina i 
održan koncert grupe Peškani. 
Posljednja programska aktivnost Vijeća u ovoj godini namijenjena je najmlađima – Doček Svetog 
Nikole. Prigodni program održan je u ponedjeljak 7. prosinca, a sastojao se od priredbe Glazbeno 
scenske udruge RI-Stars i podjele slatkih paketa od strane Svetog Nikole. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 4 
Vijeće je primilo odgovor Rijeka prometa d.d. kojim obavještavaju da će udovoljiti zahtjevu za 
označavanjem pješačkog prijelaza u Ulici Vinka Benca ispod spoja sa Krčkom ulicom. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 

Vijeće je primilo odgovor Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti na zahtjev za postavljanjem 
ograde na zelenim površinama južno i istočno od zgrade Franje Čandeka 36. Djelatnici Direkcije 
obavili su očevid i utvrdili da se radi o površini koja nije namijenjena za šetnju i dulje zadržavanje te 
naročito nije predviđena za boravak djece bez nadzora. Predmetni zahtjev je ocijenjen 
neopravdanim budući da nije uobičajeno da se zelene površine koje predstavljaju okoliš stambenih 
zgrada ograđuju, već se ograđuju površine koje služe većem broju korisnika.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se predmetni zahtjev uvrsti u prijedloge 
prioriteta u narednom razdoblju. 

 
 

Vijeće je primilo dopis Gradskog društva Crvenog križa kojim od Odbora za mjesnu samoupravu 
Gradskog vijeća traže da se park Crvenog križa preimenuje drugim imenom i donošenje zaključka 
da se stubama kod Hotela "Bonavia" dodijeli ime: Stube Crvenog križa. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
Vijeće je primilo zamolbu ovlaštene predstavnice zgrade A. Kosića Rika 10A da se zelena površina 
zapadno od zgrade ogradi i da se na nju postave sprave za djecu. 
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Zaključak:  
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se predmetni zahtjev uvrsti u prijedloge 

prioriteta u narednom razdoblju. 
 
 
Stanar zgrade Franje Čandeka 38 dostavio je Vijeću zamolbu kojom traži postavljanje rukohvata 
na donjem dijelu stepenica uz zgradu.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se predmetni zahtjev uvrsti u prijedloge 
prioriteta u narednom razdoblju. 

 
 
AD 5 
Član Vijeća Adam Aličajić predložio je da se Rijeka prometu d.d. uputi zahtjev za izgradnjom 
invalidskih rampi na pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka koji je u proljeće 2015. godine 
premješten  nekoliko metara zapadno.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. Uputiti će se zahtjev Rijeka 
prometu d.d. za izgradnjom invalidskih rampi na predmetnom pješačkom prijelazu. 

 
 
Zamjenik predsjednika VMO Nikola Jurić istaknuo je problem kažnjavanja parkiranja vozila ispred 
zgrada F. Čandeka 29 i 29a, te predlaže da se uputi dopis Prometnoj policiji. Naime, u okviru 
komunalnih prioriteta za 2013. godinu predviđena je sanacija dijela kolnika u Ulici Franje Čandeka 
sjeverno od kućnih brojeva 29 i 29a. Radovi su izvedeni tijekom 2014. godine, a u dogovoru sa 
stanarima spušten je rubnik sa svrhom mogućnosti parkiranja vozila na tom dijelu kolnika. U 
studenom i prosincu 2015. godine vlasnici vozila parkiranih na predmetnoj lokaciji dobili su kazne 
za nepropisno parkiranje.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. Uputiti će se dopis Prometnoj 
policiji i Rijeka prometu d.d. 
 

 

 
Sjednica je završila u 21:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Jelena Orban Ramić Dario Kos 
 
 
 

 
         

                                                  


