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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-29/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  18. ožujka 2016. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 15. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

15. sjednica VMO Turnić održana je 18. ožujka 2016. godine (petak) 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 14. sjednice VMO Turnić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Dopis Odbora za mjesnu samoupravu 
2. Određivanje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta „Donatello“ 
3. Rasprava o dopisima pristiglim između dvije sjednice 
4. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Vijeće je primilo dopis Odbora za mjesnu samoupravu kojim se traži prethodno mišljenje o 
preimenovanju Parka Crvenog križa u Park Roberta Whiteheada. Budući da Park Crvenog križa 
većom površinom pripada u MO Mlaka, Predsjednik Vijeća Dario Kos se konzultirao sa Vijećem 
MO Mlaka. 

    
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da nije suglasno s prijedlogom da se 
dosadašnji Park Crvenog križa preimenuje u Park Roberta Whiteheada i da daje 
podršku prijedlogu Vijeća MO Mlaka da se predmetni park preimenuje u Park Ponsal. 

 
 
AD 2 
Caffe bar "Donatello" uputio je zahtjev OGU za poduzetništvo za određivanjem kasnijeg završetka 
radnog vremena do 02,00 sata za 26. ožujka i 16. travnja 2016. godine, te OGU za poduzetništvo 
traži mišljenje-suglasnost Vijeća MO. 
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Zaključak: 

• Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se odobri kasniji završetak radnog vremena 
s obzirom da od strane građana nikada nije stigla ni jedna pritužba na rad caffe bara 
"Donatello". 

 
 
AD 3 
Vijeću MO obratila se stanarka zgrade A. Barca 1 sa prigovorom na loše stanje dječjeg igrališta 
kraj njezine zgrade zbog čestog boravka pasa u njemu. Podnositeljica zahtjeva predlaže da se oko 
parka postavi znak zabrane za pse. 

 
Zaključak: 

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

 
 
Vijeće MO je primilo odgovor Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti kojim obavještavaju da 
su na dječje igralište kod dječjeg vrtića Gardelin postavljene dvije ljuljačke za malu djecu i dva 
koša za otpatke, te je izdan nalog izvođaču za postavu znaka zabrane za pse. Igralište se redovito 
obilazi i jednom tjedno čisti, a tijekom ove godine planira se izvođenje došljunčavanja podloge 
sitnim drobljencem. Također predlažu Vijeću MO da postavljanje ograde oko dječjeg igrališta i 
novih sprava uvrste u prijedloge prioriteta za 2017. godinu. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Podnositelju zahtjeva dostaviti će se odgovor 

nadležne službe, a postavljanje ograde i novih sprava na predmetno igralište uvrstiti 
će se u prijedloge prioriteta za 2017. godinu. 

 
 
Vijeće MO je primilo obavijest o izvođenju radova u Ulici Franje Čandeka na dvije lokacije – kod k. 
br. 32F zbog uređenja poslovnice banke i kod k. br. 16 radi priključenja objekta na HEP-ovu mrežu. 
Izvođačima se odobrava privremeno zauzeće javne površine, a radovi bi trebali završiti do kraja 
ožujka. 

 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 4 
Pod točkom Razno nije bilo rasprave. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

                  Jelena Orban Ramić Dario Kos 
 


