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Z A P I S N I K 

 
SA 22. SJEDNICE VMO  

 
22. sjednica VMO Turnić održana je 24. travnja 2013. (srijeda) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Turnić, Franje Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Viktor Požgaj, predsjednik VMO 
- Niko Laća, član VMO 
- Dario Kos, član VMO 
- Ida Zoričić, član VMO 
- Adam Aličajić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Prijedlog prioriteta malih komunalnih radova na području MO Turnić za 2014. godinu 
2. Prijedlog za nove radove iz neutrošenih sredstava za komunalne prioritete iz 2012. godine 
3. Predstavke grañana: 

- Ilijana Vrzić, A.R.Španca 2 
- Vera Doljanac,A.Barca 3a,b,c,d, 
- Patrik Klarić, F.Čandeka 33 
- Lidia Rančić,I.M.Ronjgova 1 

4. Sportski susreti mjesnih odbora za Dan grada – informacija 
5. Pripreme za obilježavanje Dana MO Turnić 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 
Na zapisnik sa prethodne sjednice nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno. 

 
AD 1 
Predsjednik Vijeća je podsjetio vijećnike da uvijek iz prethodne godine ostane više prijedloga za 
uvrštenje u komunalne prioritete, ali radi nedostatka financijskih sredstava, takve prijedloge 
stavljamo pri vrhu liste u narednoj godini. Iz 2013. godine , tako je ostalo 10 prijedloga, a pristiglo 
je još 10 novih, što zajedno čini prijedlog za 2014. godinu.  
  
Zaključak: 
Vijeće jednoglasno usvaja Prijedlog prioriteta malih komunalnih radova na području MO 
Turnić za 2014. godinu u predloženom obliku. 
 
 
AD 2 
Rijeka promet, d.o.o uputio je zahtjev da se predlože novi radovi koji bi se financirali iz neutrošenih 
sredstava za prioritete iz 2012. godine u iznosu od  17.952,50 kn s PDV-om. 
 
 



  2

Zaključak: 
Vijeće donosi zaključak da se neutrošena sredstva potroše na sanaciju dijela kolnika 
zapadno od Šibenske 6, zamjenu dotrajale željezne ograde kod kućnog broja 4 u Ulici Vinka 
Benca, te na uklanjanje 1m širokog zidića u okućnici kućnog broja 2 u Ulici Raspora Španca 
(radi prolaza invalidskih kolica). 
 
AD 3 
-Ilijana Vrzić zatražila je uklanjanje zidića na adresi A.R.Španca radi omogućavanja prolaza 
invalidskih kolica. Vijeće je potrebne radove zatražilo kroz neutrošena sredstva komunlnih 
prioriteta iz 2012. godine ( zaključak u AD2). 
-Vera Doljanac upozorila je na lošu izvedbu pješačke komunikacije u Ulici A. Barca 3a,b,c,d, gdje 
se glazura na betonu već orunila, a nema ni rampe za dječja i invalidska kolica. 
Vijeće donosi zaključak da se pismeno dostavi prigovor Rijeka prometu koji je radove 
ugovarao, te zatražiti da se svi propusti isprave. 
-Patrik Klarić iz Ulice F.Čandeka 33 upozorava na derutan pristup parkiralištu južno od njihove 
zgrade. Tajnica je izvijestila da je u komisijskom obilasku terena MO Turnić, 20.ožujka 2013. 
izvršen uviñaj po ovom prigovoru, te je odreñen rok 19. travnja 2013. da se prilaz popravi. 
-Lidia Rančić sa adrese I.M.Ronjgova 1 (Sveti Nikola) podnijela je zahtjev da se uredi neureñena 
zelena površina kod obiteljske kuće na adresi Turnić 1 (Turnić).  
Kako je nejasno, obzirom na adrese iz dva mjesna odbora, a radi se i o okućnici privatne 
kuće, po ovom predmetu Vijeće zaključuje da se potrebno konzultirati s Gradskim odjelom 
za komunalni sustav. 
 
 
AD 4 
Predsjednik je informirao Vijeće da se vrše dogovori oko ekipe za sudjelovanje na sportskim 
natjecanjima mjesnih odbora za Dan Grada. Za sada je sigurno da ćemo imati takmičare u briškuli 
i trešeti. Vijeće je informaciju primilo na znanje. 
 
AD 5 
Obzirom da su uslijedili višekratno izbori u vrijeme kada ovaj Mjesni odbor obilježava svoj Dan, 
morat ćemo datume malo pomaći i pripremljeni program održati krajem mjeseca u tjednu od 20. do 
25. svibnja. Vijeće je suglasno predloženom. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od jedne  (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Darinka Ban Viktor Požgaj 
 


