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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-29/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  7. listopada 2016. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 18. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

18. sjednica VMO Turnić održana je 7. listopada 2016. godine (petak) u 18:30 sati u prostorijama 
Mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b.  

 
Sjednici su bili nazočni:  

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

 
 

Usvajanje zapisnika s 17. sjednice VMO Turnić: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Dario Kos i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Aktiviranje mandata članice Vijeća MO 
2. Ostatak sredstava od realizacije komunalnih prioriteta za 2016. godinu 
3. Dopis OGU za zdravstvo – projekt Otklonimo barijere 
4. Zahtjevi pristigli između dvije sjednice 
5. Pripreme za prijavu Programa rada za 2017. godinu 
6. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
Roža Butković podnijela je Vijeću MO zahtjev za aktiviranje svog mandata na mjesto članice VMO. 
Čitanjem i potpisivanjem svečane prisege započeo je mandat Rože Butković kao članice Vijeća 
MO Turnić.   
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Vijeće je primilo dopis Rijeka prometa d.d. kojim obavještavaju da je nakon realizacije plana 
prioriteta za 2016. godinu preostao iznos od ukupno 87.198,64 kn, te traže prijedlog pozicija na 
koje će se ovaj ostatak utrošiti. 
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Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje i jednoglasno donijelo odluku da se preostala 
sredstva utroše na sljedeću stavku: 

1. Sanacija kolnika u Ulici Antuna Barca kod kućnih brojeva 3a, 3b, 3c i 3d – 2. 
faza. 

 
 
AD 3 
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb dostavio je obavijest o pokretanju projekta pod 
nazivom „Otklonimo barijere“ s ciljem unapređenja pristupačnosti različitih ustanova i institucija te 
bolje dostupnosti raznih usluga osobama sa invaliditetom. Vijeća MO sve zahtjeve za rješavanje 
problema vezanih uz barijere trebaju dostaviti Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.  
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Odjelu gradske uprave 
za zdravstvo i socijalnu skrb uputi dopis za izgradnjom prilaza za invalide na 
sljedećim lokacijama: 

1. pješačkom prijelazu u Ulici Franje Čandeka južno od k. br. 36b; 
2. u Ulici Franje Čandeka na ulazu u poslovne prostore k.br. 32a i 32j. 

 
 
AD 4 
Vijeće je primilo zahtjev ovlaštenog predstavnika zgrade G. Carabino 3 kojim traži da se u 
neiskorišteni dio platoa za kontejnere ispred predmetne zgrade premjeste kontejneri za 
razvrstavanje otpada, obnovu oznaka na parkiralištu zapadno od zgrade i obnovu uništenog 
betonskog dijela s istočne strane zgrade. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se zahtjev za obnovom betonskog dijela s 

istočne strane zgrade G. Carabino 3 uvrsti u prijedloge prioriteta za naredno 
razdoblje. Ostali zahtjevi će se proslijediti nadležnim službama. 

 
 
Vijeće je primilo zahtjev ovlaštenog predstavnika zgrade Zvonimirova 48 kojim predlaže da se na 
dječje igralište pored Dječjeg vrtića Gardelin postave betonski stolovi za stolni tenis. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se navedeni zahtjev uvrsti u prijedloge 
prioriteta za naredno razdoblje. 

 
 
Vijeće je primilo pritužbu stanarke zgrade G. Carabino 3 kojom se žali na zaštopane slivne rešetke 
na prljavom parkiralištu pored zgrade, rascijepljeno stablo koje prijeti da će se srušiti, veliki broj 
štakora između zgrade i Osnovne škole Eugen Kumičić, te hranjenje mačaka lutalica od strane 
stanara pri čemu se mačke zadržavaju oko zgrade. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se navedeni zahtjevi proslijede Odjelu 

gradske uprave za komunalni sustav na daljnje postupanje. 

Vijeće je primilo prigovor stanarke zgrade Franje Čandeka 35 kojim traži uređenje zapuštenih 
zelenih površina oko zgrada Franje Čandeka 31-35b, uređenje uništenog i zapuštenog dječjeg 
igrališta u Ulici Franje Čandeka južno od k. br. 33, sanaciju stepeništa u Ulici Franje Čandeka 
između kućnih brojeva 35 i 33b, te kod k. br. 35b. Vijeće je konstatiralo da su u prijedloge prioriteta 
za 2017. godinu uvrštene stavke: uređenje dječjeg igrališta, zamjena dotrajalih sprava te postava 
novih dječjih sprava na igralište južno od zgrade Franje Čandeka 33; sanacija odvodnje oborinskih 
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voda na stepenicama uz zgradu Franje Čandeka 35b (preko puta pekare Arene) i uređenje zelenih 
površina i orezivanje stabala i grmlja sjeverno od zgrada Franje Čandeka 31-35b. 
 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se stavka „Sanacija stepenica u Ulici Franje 
Čandeka između kućnih brojeva 35 i 33b“ uvrsti u prijedloge prioriteta za naredno 
razdoblje, a zahtjev za uređenje predmetnih zelenih površina proslijedi Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav na daljnje postupanje. 

 
 
AD 5 
Predsjednik Vijeća Dario Kos upoznao je prisutne da se bliži vrijeme za izradu prijedloga Programa 
Vijeća MO za 2016. godinu. S obzirom na dosadašnje aktivnosti koje su bile prihvaćene od 
građana predložio je da se iste i nastave u 2017. godini. Program rada treba donijeti do kraja 
mjeseca, što znači da prije tog roka treba održati slijedeću sjednicu Vijeća. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 

AD 6 
Vijeće je primilo odgovor Odjela gradske uprave za komunalni sustav kojim obavještavaju da se 
radovi na uređenju prostora za odlaganje otpada pored zgrada Antuna Barca 2, 4, 4a, 4b, 6 i 6a ne 
mogu izvesti iz sredstava za redovno održavanje, već je isto potrebno uvrstiti u prijedloge prioriteta 
za naredno razdoblje. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje, navedeni zahtjev će se uvrstiti u prijedloge 
prioriteta za naredno razdoblje. 

 
 
Vijeće je primilo odgovor Rijeka prometa kojim obavještavaju da će se pristupiti obnovi parkirnih 
mjesta na parkiralištu kraj zgrade G. Carabino 2 ukoliko sredstva za ovu godinu budu dostatna, u 
suprotnom predlažu uvrštenje ovog i sličnih zahtjeva za obnovom horizontalne signalizacije u 
prijedloge prioriteta za naredno razdoblje. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
Vijeće je primilo odgovor Rijeka prometa kojim obavještavaju da nisu u mogućnosti udovoljiti 
zahtjevu za postavu ogledala na spoju Ulica A. Raspora Španca i Ulice A. Barca. Izvidom je 
ustanovljeno da je na predmetnom raskrižju preglednost uredna, te nije potrebno postavljati 
dodatna pomoćna sredstva.  
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
Vijeće je primilo zamolbu udruge „Movi se“ za podrškom prilikom prijavljivanja programa na 
natječaj „27 susjedstava – Rijeka Europska prijestolnica kulture“. Udruga je dostavila i materijale 
koje će članovi Vijeća proučiti do iduće sjednice. 
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Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da će na idućoj sjednici donijeti konačnu 
odluku o predmetnoj zamolbi. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:15 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

                  Jelena Orban Ramić Dario Kos 
 


