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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  TURNIĆ  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-29/23 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  10.09.2009. 
                                     

ZAPISNIK 
SA 15. SJEDNICE VMO TURNIĆ 

15. sjednica VMO Turnić održana je 10.09.2009. (četvrtak) s početkom u 19:00 sati u prostorijama 
MO Turnić, F. Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Viktor Požgaj, predsjednik VMO 
- Ida Zoričić, zamjenik predsjednika VMO 
- Niko Laća, član VMO 
- Marin Grgurić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Sjednici opravdano nije bio nazočan Gino Bonetta. 
 
Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice VMO Turnić: 

Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1.  Rebalans financijskog plana za 2009. godinu 
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu korištenja prostora mjesne samouprave 
3. Rekonstrukcija ulice Antuna Barca 
4. Posljedice rekonstrukcije raskrižja ul. A. Barca i Vukovarske 
5. Predstavka – Zvonimirova 48 i 50 
6. Prigovor na postavljenu javnu rasvjetu F.Čandeka 34 
7. Usvojeni prijedlozi smjernica na Gradskom vijeću za razdoblje 2009-2013 / informacija 
8. Priprema za donošenje programa rada Vijeća za narednu godinu 
9. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD  1 
Svi programi Vijeća su do sada odrañeni prema Planu aktivnosti, ali nisu utrošena sva financijska 
sredstva predviñena za te programe, jer su se našla druga jeftinija rješenja. U tom smislu je 
predložen rebalans financijskog plana, te ga je Vijeće jednoglasno usvojilo. 
 

AD 2 
Vijeće je analiziralo predložene izmjene i dopune Odluke o načinu korištenja prostora mjesne 
samouprave, te donijelo slijedeći 
Zaključak: 
 Vijeće jednoglasno prihvaća predložene izmjene i dopune Odluke o korištenju prostora 
mjesne samouprave. 
 
AD 3 
O rekonstrukciji ulice A.Barca izvijestio je predsjednik Vijeća, gosp. Viktor Požgaj. Rekonstrukcija 
se izvodi radi semaforizacije raskrižja ceste Rujevica - Marinići sa ulicom A.Barca. Vijeće je 
informaciju primilo na znanje. 
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AD 4 
Vijeće je dobilo "na znanje" predstavku Rijeka stana, Društva za upravljanjem stambenim 
zgradama, upućenu Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, a vezano za propadanje stubišta 
i pješačke staze u okućnici objekata A. Barca 10 do 10 c, radi neadekvatno riješenih slivnih voda. 
Vijeće je upoznato s problemom i podržava grañane u njihovom zahtjevu, te očekuje očitovanje 
Odjela za komunalni sustav. 
 
AD 5 
Vijeću se predstavkom obratio stanar Zvonimirove 48, Nevio Unuk, upozoravajući na derutan 
pristup parkiralištu i tražeći da se izvrši rekonstrukcija na površini od 3 x 15 m. 
 
Zaključak: 
Vijeće zaključuje da će predsjednik obići lokaciju i utvrditi stanje. Ukoliko se radi o manjem 
zahvatu, to će se prijaviti kao oštećenje objekta Rijeka –prometu, a ukoliko stvarno treba 
rekonstrukcija, onda će se problem riješiti kroz prijedlog prioriteta malih komunalnih radova 
u narednom periodu. 
 
AD 6 
Vijeću se žalila suvlasnica stambene zgrade u F.Čandeka 34 radi postavljene javne rasvjete na 
fasadi objekta neposredno uz njezin prozor. Naime, stanari zgrade su tražili kroz prioritete malih 
komunalnih radova uz potpise suvlasnika da se prostor sjeverno od objekta osvijetli. Radovi su 
izvedeni prema tehničkim mogućnostima. 
 
Zaključak: 
Vijeće zaključuje da jedan prosvjed ne može biti odlučujući, ukoliko je ostala većina 
suvlasnika o nečemu donijela odluku, te da će svi članovi Vijeća izvršiti izvid na terenu. 
Takoñer, predsjednik je uzeo obvezu da će u Energu, kao izvoñaču radova, provjeriti da li 
su se radovi mogli izvesti na drugi način. 
 
AD 7 
Prijedloge smjernica usvojenih na Gradskom vijeću za razdoblje 2009-2013 godina, Vijeće je 
primilo na znanje kao informaciju. 
 
AD 8 
Upute za izradu Programa rada Vijeća za 2010. godinu članovi Vijeća su primili, te donijeli slijedeći  
 
Zaključak: 
Program rada koncipirati kao i za tekuću godinu, s naglaskom na obilježavanje Dana MO i 
sportska takmičenja. Tajnica će pripremiti prijedlog o kome će Vijeće raspravljati na idućoj 
sjednici. 
 
AD 9 
Član Vijeća, gospodin Marin Grgurić izvijestio je o namjeri grupe mladih sportaša da se bave malim 
nogometom na igralištu OŠ Eugen Kumičić. Na tom igralištu su već izvršili neka ureñenja i 
poboljšanja, ali bi im trebala i rasvjeta. Ranije se već predsjednik Vijeća, gospodina Viktor Požgaj 
raspitao u Gradskom odjelu za sport i tehničku kulturu o mogućnostima osnivanja sportskog 
društva. Poznato je da Vijeće ne može biti osnivač, a ne može ni novčano pomagati bilo koga, jer 
su i naši programi financirani iz Proračuna. 
 
Zaključak: 
Uputiti zainteresirane sportaše na Gradski odjel za sport i tehničku kulturu, gdje će dobiti 
potrebne informacije o osnutku sportskog društva 
 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Darinka Ban Viktor Požgaj 



 - 3 -  

 

 

 

 

 

 

 


