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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-29/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  3. veljače 2017. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 22. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

22. sjednica VMO Turnić održana je 3. veljače 2017. godine (petak) u 18:00 sati u prostorijama 
Mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b.  

 
Sjednici su bili nazočni:  

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

 
 
Usvajanje zapisnika s 21. sjednice VMO Turnić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izvješća o radu za 2016. godinu 
2. Promjene u sazivu VMO Turnić 
3. Fiskalna odgovornost za 2016. godinu 
4. Dopisi pristigli između dvije sjednice 
5. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Dario Kos dao je na raspravu nazočnim vijećnicima Izvješće o radu Vijeća MO Turnić za 2016. 
godinu.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu Vijeća MO Turnić za 2016. godinu. 
 
 
AD 2 
Dario Kos obavijestio je o koalicijskom dogovoru HDZ-a i Liste za Rijeku prema kojem podnosi 
ostavku na mjesto predsjednika VMO, te pozvao vijećnike da izaberu novog predsjednika VMO. 
Nakon javnog glasovanja, za predsjednika VMO jednoglasno je izabran Nikola Jurić. Novoizabrani 
predsjednik VMO zahvalio se na dobivenom povjerenju i pozvao vijećnike da izaberu zamjenika 
predsjednika Vijeća. Javnim glasovanjem za zamjenika predsjednika Vijeća jednoglasno je izabran 
Dario Kos.  
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Zbog promjena u sastavu VMO, Nikola Jurić je predložio da se izaberu osobe ovlaštene za 
raspolaganje financijskim sredstvima Vijeća MO. Jednoglasno su izabrani Nikola Jurić i Paško 
Mrčela. 

 
Zaključak: 

• Dario Kos podnio je ostavku na mjesto predsjednika Vijeća MO. 
• Za predsjednika Vijeća MO Turnić jednoglasno je izabran Nikola Jurić.  
• Za zamjenika predsjednika MO Turnić jednoglasno je izabran Dario Kos. 
• Za raspolaganje financijskim sredstvima Vijeća MO Turnić jednoglasno su izabrani 

Nikola Jurić i Paško Mrčela.  
 
 
AD 3 
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti Dario Kos je potpisnik Izjave o fiskalnoj odgovornosti 
kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu 2016. kojom 
potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, kao i učinkovito i djelotvorno 
funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u okviru proračunom, odnosno 
financijskim planom utvrđenih sredstava.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu. 
 
 
AD 4 
Vijeće je primilo prijavu ovlaštene predstavnice zgrade Antuna Barca 4a za oštećene rubnike zbog 
kojih prilikom kiše dolazi do odnosa zemlje na pločnik, te moli da se rubnici saniraju. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se predmetni zahtjev uvrsti u prve naredne 
prijedloge prioriteta. 

 
 
Vijeće je primilo od Odjela za gradsku samoupravu i upravu i Odjela gradske uprave za financije 
upute za financiranje programskih aktivnosti u 2017. godini i obavijest o odobrenim sredstvima u 
proračunu Grada Rijeke. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 5 
Dario Kos obavijestio je prisutne da VMO Sveti Nikola traži suglasnost za uvrštenje stavke 
„Postava fitness sprava u Ulici Franje Čandeka sjeverozapadno od k. br. 40“ u komunalne 
prioritete za 2017. godinu, budući da se navedena lokacija nalazi na granici MO Turnić i MO Sveti 
Nikola. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o davanju suglasnosti Vijeću MO Sveti Nikola. 
 
 
Dario Kos izvijestio je prisutne da će se u srijedu 8. veljače održati obilazak terena MO Turnić sa 
predstavnicima Rijeka prometa, Odjela gradske u prave za komunalni sustav i Direkcije za 
komunalno redarstvo s ciljem utvrđivanja stanja na terenu u pogledu komunalnog nereda i 
oštećenja. 
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Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 
 
Sjednica je završila u 20:30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

                  Jelena Orban Ramić Nikola Jurić 
 


