
 1/3 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-29/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  28. ožujka 2017. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 23. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

23. sjednica VMO Turnić održana je 28. ožujka 2017. godine (utorak) u 18:00 sati u prostorijama 
Mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b.  

 
Sjednici su bili nazočni:  

• Nikola Jurić, predsjednik VMO 

• Roža Butković, članica VMO 

• Paško Mrčela, član VMO 

• Viktor Požgaj, član VMO 

• Jelena Orban Ramić, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Dario Kos, zamjenik predsjednika VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika s 22. sjednice VMO Turnić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Informacija o održanom obilasku terena MO Turnić 
2. Zahtjevi građana pristigli između dvije sjednice 
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
Nikola Jurić je izvijestio prisutne o obilasku terena koji je održan 8. veljače 2017. Predstavnici 
Rijeka prometa, Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti i Komunalnog redarstva su zajedno sa 
predstavnicima VMO obišli teren i utvrdili komunalna oštećenja i komunalni nered na području 
mjesnog odbora Turnić.   
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Caffe bar "Donatello" uputio je OGU za poduzetništvo zahtjev za određivanjem kasnijeg završetka 
radnog vremena do 02,00 sata za dan 31. ožujka 2017. godine, te OGU za poduzetništvo traži 
mišljenje-suglasnost Vijeća MO.  
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Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se odobri kasniji završetak radnog vremena 
s obzirom da od strane građana nikada nije stigla ni jedna pritužba na rad caffe bara 
"Donatello".  

 
 
Predstavnik stanara zgrade Antuna Barca 3 uputio je zahtjev za sanaciju pješačkog puta i klupa u 
parku pored zgrade Antuna Barca 3. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno odlučilo podržati zahtjev stanara predmetne zgrade. Zahtjev sa 
sanacijom klupa uputiti će se OGU za komunalni sustav, a u prijedloge prioriteta u 
narednom razdoblju uvrstiti će se stavka uređenja pješačkog puta kroz predmetni 
park. 

 
 
Vijeću se obratila ovlaštena predstavnica zgrade Antuna Barca 4a sa slijedećim zahtjevima: 
uređenje zelene površine pored zgrade, čišćenje prilaza zgradi, farbanje ograda oko zgrade, 
sanacija rubnika i sanacija betonskog platoa za kontejnere za kućni otpad.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se zahtjevi za uređenjem zelenih površina i 
čišćenjem prilaza zgradi pošalju OGU za komunalni sustav na daljnje postupanje, a 
ostali zahtjevi uvrste u prve naredne prijedloge prioriteta. 

 
 
Predstavnik stanara zgrade Antuna Barca 6b uputio je zamolbu za proširenjem parkirališta ispred 
zgrade Antuna Barca 6b na način da se dio zelene površine prenamijeni u parkiralište. 
 
Zaključak: 

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

 
 
Stanari zgrade G. Carabino 1 obratili su se Vijeću sa zamolbom za postavljanjem podesta sa 
lancem za kontejner za kućni otpad. Predmetni kontejner nalazi se na nogostupu i stanari ga sa 
užetom vežu za stup kako bi spriječili njegovo prevrtanje na cestu uslijed jačeg vjetra. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da podrži predmetni zahtjev i proslijedi ga KD 
Čistoća na daljnje postupanje. 
 

 
AD 3 
Nikola Jurić je obavijestio prisutne da se bliži obilježavanje Dana MO. Prijedlog je da se 29. travnja 
održe turniri u šahu i briškuli i trešeti, 5. svibnja svečanost uz kulturno-umjetnički program, te 
mjerenje tlaka i šećera u krvi i likovna radionica prema dogovoru sa ostalim provoditeljima ovih 
aktivnosti.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 
 
 
Nikola Jurić je obavijestio prisutne da će od 3. do 21. travnja 2017. godine trajati Poziv građanima 
Grada Rijeke, ovlaštenim predstavnicima suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada i udrugama 
građana za zaprimanje prijedloga za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture 
(male komunalne akcije) za 2018. godinu. 
 



 3/3 

 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 
 
 
Sjednica je završila u 19:50 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

                  Jelena Orban Ramić Nikola Jurić 
 


