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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-29/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  18. studenog 2016. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 20. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

20. sjednica VMO Turnić održana je 18. studenog 2016. godine (petak) u 19:00 sati u prostorijama 
Mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b.  

 
Sjednici su bili nazočni:  

- Dario Kos, predsjednik VMO 
- Paško Mrčela, član VMO 
- Viktor Požgaj, član VMO 
- Jelena Orban Ramić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Nikola Jurić, zamjenik predsjednika VMO 
- Roža Butković, član VMO 

 
 
Usvajanje zapisnika s 19. sjednice VMO Turnić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Pripreme za programske aktivnosti u prosincu 
2. Zahtjevi pristigli između dvije sjednice 
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Predsjednik VMO Dario Kos potaknuo je raspravu o realizaciji programskih aktivnosti u prosincu – 
Doček Djeda Božićnjaka i Predblagdansko druženje.   
 
Zaključak: 

• U suradnji sa VMO Sveti Nikola u ponedjeljak 7. prosinca u 17 sati održati će se 
prigodna predstava za djecu koju će izvesti Kazališna grupa Viktora Cara Emina, a 
nakon predstave Sveti Nikola će podijeliti predškolskoj djeci slatke paketiće, 

• U ponedjeljak 12. prosinca od 13 do 16 sati održati će se kreativna radionica na kojoj 
će se izrađivati božićni ukrasi, 

• U ponedjeljak 19. prosinca održati će se Predblagdansko druženje na koje će biti 
pozvani svi volonteri koji su pomagali u provedbi programskih aktivnosti VMO u 
2016. godini. 
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AD 2 
Vijeće je primilo dopis Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem kojim obavještavaju da su vlasnici zemljišta k.č 4476, 4478/1 i dijela 4478/3 k.o. Zamet 
predložili njihovu prodaju Gradu. Budući da navedene zemljišne čestice nisu dostatne za gradnju 
stambenih objekata, Odjel traži mišljenje Vijeća o potrebama za uređenjem javnih površina na 
području MO Turnić.  
 
Zaključak: 

• Budući da na području MO Turnić ne postoji park za pse, Vijeće je jednoglasno 
donijelo prijedlog da se na predmetnim zemljištima uredi park za pse. 

 
 
Odjel gradske uprave za komunalni sustav dostavio je odobrenje kojim se Rijeka prometu 
odobrava zahtjev za novu regulaciju prometa na nesemaforiziranom pješačkom prijelazu u Ulici 
Franje Čandeka kod k.br. 36E u blizini OŠ Eugen Kumičić. Prema zahtjevu Rijeka prometa širine 
prometnih traka ujednačiti će se na širinu od 3,5 m, proširiti će se širina pješačkog hodnika za 
pješake na sjevernom dijelu postavom fiksnih stupića. Novom regulacijom zabraniti će se lijevo 
skretanje na parkiralište i lijevo skretanje s parkirališta na glavnu prometnicu. Uz objekt k.br. 36E 
obilježiti će se jedno parkirno mjesto za dostavu i četiri parkirna mjesta za osobna vozila. Ovakvom 
regulacijom prometa povećati će se sigurnost pješačkog prometa osobito školske djece, te će se 
povećati prometna sigurnost u široj zoni.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 3 
Zbog lošeg kolnika u Ulici Franje Čandeka južno od k.br. 36b-36d za kišnog vremena česta su 
proklizavanja vozila. Budući da je navedena lokacija jako prometna zbog blizine škole, knjižnice i 
drugih sadržaja, predloženo je da se od nadležnih službi zatraži poduzimanje potrebnih radnji kako 
bi se spriječilo buduće proklizavanje.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 
 

 
 
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 
 


