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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-29/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  14. lipnja 2017. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 26. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

26. sjednica VMO Turnić održana je 12. lipnja 2017. godine (ponedjeljak) 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 25. sjednice VMO Turnić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Zahtjev stanara Antuna Barca 4 
2. Zaprimljeni dopisi nadležnih službi 
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Vijeće je primilo zamolbu ovlaštene predstavnice zgrade Antuna Barca 4 kojom se stanari žale na 
parkirana vozila uz rub uske ceste zbog kojih veća vozila poput kamiona Čistoće, Hitne pomoći i 
Saniteta ne mogu prići ulazu zgrade Antuna Barca 4. Dolazak vozila Hitne pomoći i Saniteta su 
česta budući da u zgradi stanuje invalidna osoba koja prima konstantnu medicinsku pomoć. 
Također stanari prigovaraju zbog parkiranih vozila uz prozor stanova u prizemlju čime se zagađuje 
zrak u stanovima. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno odlučilo podržati zahtjev stanara. Predmetni zahtjev proslijediti 
će se Rijeka prometu d.d. na daljnje postupanje. 

 
 
AD 2 
Vijeće je primilo odgovor KD Čistoća kojim obavještavaju da zbog iskazanog nezadovoljstva 
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stanara nisu u mogućnosti vratiti spremnik za razvrstavanje otpada na stari lokalitet, te navode na 
je usluga dostupna stanarima 20 metara dalje sa dovoljnim brojem spremnika.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
Vijeće je primilo odgovor Rijeka prometa d.d. kojim obavještavaju da zahtjev stanara zgrade Vinka 
Benca 3 ne smatraju opravdanim. Rijeka promet navodi da ograničavanje prometa za teretna 
vozila u Ulici Vinka Benca ne bi bilo opravdano jer teretna vozila prolaze i ostalim paralelno 
položenim ulicama (I. M. Ronjgova i Rikarda Benčića), a osobito je jak njihov promet Ulicom 
Rikarda Benčića. Sadašnjom regulacijom prometa omogućeno je da teretna vozila koriste 
navedene ulice čime se takav promet manje-više ravnomjerno distribuira, zbog čega ne dolazi do 
prekomjernih gužvi i zastoja u prometu. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Podnositeljima zahtjeva uputiti će se odgovor 
Rijeka prometa d.d. 

 
 
AD 3 
Bivši vijećnik VMO Turnić Adam Aličajić obratio se Vijeću sa usmenom zamolbom da mu se izda 
potvrda o volontiranju, a budući da prilikom svake aktivnosti Vijeća pomaže u pripremi i 
raspremanju dvorane. Traženo je mišljenje Direkcije za mjesnu samoupravu i Udruge SMART, te 
je dobivena informacija da je Vijeće obvezno izdati potvrdu o volontiranju sukladno Zakonu o 
volonterstvu gdje je specificirano što sve potvrda mora sadržavati. Potvrda se može izdati u obliku 
dopisa ili u obliku Volonterske knjižice koju organizatori volontiranja mogu preuzeti u Udruzi 
SMART. Uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi Vijeća. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Adamu Aličajiću izda potvrda o 
volontiranju uz napomenu u koju svrhu se izdaje.  

 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:50 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

                  Jelena Orban Ramić Nikola Jurić 
 


