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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-29/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  19. veljače 2016. 
                                    

   
 

ZAPISNIK 
S 14. SJEDNICE VMO TURNIĆ 

 
14. sjednica VMO Turnić održana je 19. veljače 2016. godine (petak) u 19:00 sati u prostorijama 
Mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b.  

 
Sjednici su bili nazočni:  

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

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Nikola Jurić, zamjenik predsjednika VMO 
- Paško Mrčela, član VMO 

 
 

Usvajanje zapisnika s 13. sjednice VMO Turnić: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Dario Kos i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Fiskalna odgovornost za 2015. godinu 
2. Pripreme za programsku aktivnost Dan žena 
3. Rasprava o dopisima pristiglim između dvije sjednice 
4. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednik Vijeća Dario Kos potpisnik je Izjave o 
fiskalnoj odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku 
godinu 2015. kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, kao i 
učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u okviru 
proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.  
    
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu. 
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AD 2 
Predsjednik Vijeća Dario Kos izvijestio je prisutne o aktivnostima povodom obilježavanja Dana 
žena (planiranim u okviru programske aktivnosti Prigodna događanja). U utorak 1. ožujka održati 
će se likovna radionica slikanja na staklu koju će voditi Kristina Majerhold. U petak, 4. ožujka, u 
suradnji sa VMO Sveti Nikola i VMO Mlaka održati će se prigodno druženje koje će započeti u 
18:30 sati otvaranjem izložbe slika Kristine Majerhold i Danijele Sušanj, a nakon toga slijedi trbušni 
ples Lede Noor, kratki nastup Vokalnog Studija Rijeka i koncert tamburaškog sastava Boduli. Svim 
posjetiteljicama će se pokloniti ruža. VMO Turnić će financirati materijal za likovnu radionicu, 
nabavu dijela cvijeća, postavu rasvjete i razglasa, koncert Tamburaškog sastava Boduli i dio 
reprezentacije za domjenak. Ostale troškove će podmiriti VMO Sveti Nikola i VMO Mlaka. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 
AD 3 
Vijeću MO se obratilo građanin sa prigovorom na loše stanje dječjeg parka kraj Dječjeg vrtića 
Gardelin. Podnositelj zahtjeva predlaže da se oko parka postavi ograda i znak zabrane za pse, 
obnovu podloge, postavljanje jedne ljuljačke za bebe, postavljanje kante za smeće i zamjenu 
postojećih sprava novima. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se od Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav traži realizacija navedenog zahtjeva. 

 
 
Vijeće MO je primilo zamolbu ovlaštenog predstavnika zgrada Franje Čandeka 31a i 31b kojim 
traži sanaciju klizišta sjeverno od navedenih zgrada. Prije nekoliko godina je kroz Prioritete VMO 
sanirano klizište sjeverno od zgrade Franje Čandeka 31, a sada je ista situacija nastala na površini 
sjeverno od  zgrada Franje Čandeka 31a i 31b. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se od Odjela gradske uprave za komunalni 

sustav traži realizacija navedenog zahtjeva. 
 
 
Ovlašteni predstavnik zgrade Šibenska 9 podnio je prigovor na lokaciju novoiscrtanog pješačkog 
prijelaza u Ulici Vinka Benca. Prigovor je upućen nadležnoj službi s namjerom dostave njihovog 
očitovanja. Vijeću je upućen odgovor Rijeka prometa d.d. kojim obavještavaju da se pri odabiru 
lokacije za označavanje predmetnog prijelaza uzelo u obzir pozicija svih spojnih ulica na ulici V. 
Benca i potrebe svih građana, a ne samo građana Šibenske ulice. Izvid za odabir lokacije 
pješačkog prijelaza obavljen je zajedno sa djelatnicima Grada Rijeke, gdje su se uzeli u obzir 
pješački tokovi, međusobna udaljenost postojećih pješačkih prijelaza, udaljenost od spojne ceste, 
zaustavna preglednost te je zaključeno da je predmetna pozicija najprimjerenija. Također su 
naglasili da je na poziciji sadašnjeg pješačkog prijelaza prije bio označen pješački koji se nije 
obnovio prilikom preasfaltiranja predmetnog dijela ulice. 
 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 4 
Pod točkom Razno nije bilo rasprave. 
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Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

                  Jelena Orban Ramić Dario Kos 
 


