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ZAPISNIK 

SA 2. SJEDNICE VMO  
 

2. sjednica VMO Turnić održana je 28.09.2010. (UTORAK) s početkom u 19:00 sati u prostorijama 
MO Turnić, Franje Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Viktor Požgaj, predsjednik VMO 
- Adam Aličajić, zamjenik predsjednika VMO 
- Dario Kos, član VMO 
- Niko Laća, član VMO 
- Ida Zoričić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1.  Prijedlozi za uvrštenje u Program rada Vijeća za 2011. godinu 
2. Prijedlog za dodatne lokacije po komunalnim prioritetima iz 2010. godine 
3. Radni prijedlog upisnih područja osnovnih škola Grada Rijeke, 

očitovanje na prijedlog OŠ Eugen Kumičić 
4. Razno 

a. Zahtjev za cjelokupno saniranje ulice A.Barca 3a,3b,3c,3d 
b. Postavljanje rukohvata G.Carabino 8 
c. Posljedice rekonstrukcije raskrižja ulica A.Barca i Vukovarske  

- na znanje 
                  d.  Zaključak o osnivanju pododbora VMO 
 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
 Tajnica MO je podsjetila članove Vijeća na Upute o izradi Programa rada , te prezentirala radni 
prijedlog. Predsjednik je otvorio diskusiju, te je rečeno da nam je jedan dio godine od siječnja do 
svibnja bez predviñenih dogañanja i da je u tom periodu potrebno nešto planirati. Cjelovit Program 
je potrebno izraditi na propisanim obrascima i predati Odjelu za gradsku samoupravu i upravu do 
15. listopada, izuzev Programa iz područja sporta za koji je odreñen datum predaje 07. listopada. 
Takoñer su istaknuti problemi lošeg održavanja čistoće, odnosno da mnoga stubišta i parkirališta 
nisu obuhvaćena programom redovnog čišćenja. Spomenuta je i potreba orezivanja drveća i 
grmlja oko raskršća Ulica F.Čandeka i V. Benca.  
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Zaključak: 
 
Vijeće donosi zaključak da se u Program rada u proljetnom periodu uvrsti obilježavanje 
Meñunarodnog dana žena prigodnim kulturno-umjetničkim programom. Takoñer da se 
spomenuti komunalni problemi vezano za čistoću i orezivanje zelenila prijave nadležnim 
resornim organima. 
 

 
AD 2 
Rijeka promet je zatražio da Vijeće predloži dodatne lokacije po prioritetima iz 2010. godine jer je 
nastala razlika planiranih i ugovorenih sredstava za 2010. godinu u iznosu od 75.509,37 kuna  .    
 
 
Zaključak: 

• Vijeće jednoglasno prihvaća sugestiju da se neutrošena novčana sredstva u iznosu 
od 75.509,37 kuna utroše na ureñenje nogostupa od parkirališta u Ulici Vinka Benca 
kućni broj 10 do kućnog broja 4. To je ujedno i slijedeći po redu prijedlog za 
uvrštenje u komunalne prioritete. 

 
 

AD 3 
Vijeću MO se obratio Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo sa zahtjevom da se očituje o 
pripadnosti  školskom upisnom području kućnih brojeva 2 do 6 Ulice A.Kosića Rika. 
 
Zaključak: 
 
Vijeće nakon diskusije jednoglasno donosi mišljenje da je za školsku djecu sigurnije da 
pripadnu upisnom području OŠ Eugen Kumičić, iako se navedena ulica i kućni brojevi 
nalaze  unutar granica MO Turnić. Naime, ocijenjeno je da bi djeca polazeći OŠ E.Kumičić 
bila manje ugrožena prometom. 

 
 
AD 4 
 
- Vijeću je predstavku u 6. točaka proslijedila ovlaštena osoba suvlasnika stanova iz Ulice 

A.Barca 3b. Nakon čitanja predstavke zaključeno je da je dio traženih radova već uvršten u 
komunalne prioritete i na redu je ove godine za izvršenje. Na neke zahtjeve Vijeće ne može 
utjecati, ali u pismenoj formi odgovoriti po svakoj točki ove predstavke, zaključilo je Vijeće. 

- Ovlaštena osoba G.Carabino 8, zatražila je postavljanje rukohvata uz stubište prema njihovoj 
zgradi. Vijeće je zaključilo da se predmet proslijedi nadležnom Rijeka prometu i zatraži  
postupanje po opravdanom zahtjevu. 

- Vijeće je dobilo na znanje predstavku Rijeka stana, upravitelja zgrade A. Barca 10, 10a,10b 
i10c u kojoj se traži od Odjela za komunalni sustav da se hitno očituje o planiranim i poduzetim 
mjerama za sprečavanje propadanja – urušavanja stubišta na južnoj strani zgrade izazvanog 
djelovanjem podzemnih voda. Vijeće je zaključilo da se u pismenoj formi takoñer zatraži 
očitovanje o ovom predmetu od nadležne Direkcije plana i razvoja, Odjela za komunalni 
sustav. 

 
 
 
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 
 


