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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-29/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  25. rujna 2017. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 27. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

27. sjednica VMO Turnić održana je 22. rujna 2017. godine (petak) u 11:00 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 26. sjednice VMO Turnić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Program rada za 2018. godinu 
2. Dopisi pristigli između dvije sjednice 
3. Odgovori stručnih službi 
4. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Direkcija za mjesnu samoupravu dostavila je upute za prijavu programskih aktivnosti vijeća 
mjesnih odbora za 2018. godinu. S obzirom na dosadašnje aktivnosti koje su bile prihvaćene od 
građana predloženo je da se iste i nastave u 2018. godini. Program rada treba donijeti na idućoj 
sjednici Vijeća MO. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 2 
Vijeće je primilo dopis Službe za sigurnost na radu i opće poslove kojim obavještavaju da je Vijeće 
MO Sveti Nikola pokrenulo inicijativu za uređenje bunkera kod osnovne škole „Eugen Kumičić“. 
Služba u svom odgovoru Vijeću MO Sveti Nikola navodi da na području grada Rijeke postoje brojni 
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drugi objekti koji bi se mogli bolje iskoristiti u kulturno-edukativne, turističke, pa i komercijalne 
svrhe.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
Vijeće je primilo zahtjev građana za izgradnjom potpornog zida sa sjeverne strane zgrade Franje 
Čandeka 33, 33a i 33b kako bi se zgrada zaštitila od odronjavanja zemlje i kamenja uslijed obilnijih 
kiša. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Prijedlog prioriteta malih komunalnih 
radova za 2018. godinu dopuni sa slijedećom stavkom: 

o Izgradnja potpornog zida sjeverno u ulici Franje Čandeka sjeverno od k. 
br. 33, 33a i 33b. 

 
 
Direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti primila je zahtjev građana za sanacijom potpornog 
zida u ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 30 i proslijedila ga Vijeću MO Turnić sa prijedlogom 
da se isti uvrsti kao dopuna prijedloga prioriteta za 2018. godinu. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Prijedlog prioriteta malih komunalnih 
radova za 2018. godinu dopuni sa slijedećom stavkom: 

o Sanacija potpornog zida u ulici Franje Čandeka kod k. br. 30. 
 
 
Vijeće je primilo prigovor stanara zgrade A. Raspora Španca kojim se žale da dio ulice između k. 
br. 2, 4 i 6 nije očišćen više od pola godine, također mole učvršćivanje kontejnera za kućni otpad 
kako bi ih se osiguralo od daljnjeg prevrtanja.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se zahtjevi građana podrže. Uputiti će se 
dopisi Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i KD Čistoća sa zamolbom da se 
udovolji zahtjevima stanara.  

 
 
Stanari zgrade A. Raspora Španca uputili su zahtjev za sanacijom parkirališta koje se nalazi 
istočno od k. br. 4 i 6. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Prijedlog prioriteta malih komunalnih 
radova za 2018. godinu dopuni sa slijedećom stavkom: 

o Sanacija parkirališta u ulici A. Raspora Španca istočno od k. br. 4 i 6. 
 
 
Vijeće MO Turnić primilo je zamolbu stanara Ulice A. Kosića Rika kojom upozoravaju na lošu 
kvalitetu asfalta na uzbrdici dužine oko 50 m na ulazu u Ulicu A. Kosića Rika. Prilikom svake kiše 
vozila imaju poteškoće prilikom uspinjanja/silaženja na tom dijelu ceste zbog proklizavanja, te 
predstavljaju opasnost za pješake i druga vozila. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se predmetni zahtjev podrži i proslijedi 
nadležnim službama na daljnje postupanje. 
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AD 3 
Rijeka promet je uputio odgovor kojim obavještavaju da će izvršiti obilježavanje horizontalne 
oznake zabrane zaustavljanja i parkiranja na prilaznoj cesti zgradi Antuna Barca 4a kako bi se 
omogućio neometan pristup istoj. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu uputio je odgovor kojim obavještava da besplatno 
korištenje prostorija mjesne samouprave iznad 4 sata mjesečno odobrava isključivo 
Gradonačelnik. Stoga mole dostavu potrebnih informacija o glazbenoj sekciji koja se planira 
osnovati. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 4 
Nikola Jurić je predložio da u okviru programske aktivnosti Predblagdanska druženja Vijeće 
angažira glazbenog izvođača Kulturna udruga Plima. Ova programska aktivnost se planira provesti 
u prvoj polovici prosinca. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog.  
 
 
U dogovoru sa Kazališnom grupom V. Cara Emina, programska aktivnost Tri u jedan koja se 
planirala realizirati u listopadu, realizirati će se u studenom.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 
U listopadu 2016. godine Vijeće je primilo odgovor KD Čistoća kojim obavještavaju da će postaviti 
dodatni kontejner za papir ispred zgrade G. Carabino 3. Budući da kontejner još nije postavljen, 
ovlašteni predstavnik zgrade je zamolio Vijeće za daljnje postupanje. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se uputi požurnica KD Čistoća.  
 
 
Vijeće je primilo usmenu zamolbu stanara zgrade Franje Čandeka 30 kojom traže izgradnju 
invalidske rampe na dijelu stepenica uz zgradu Franje Čandeka 30 kako bi se nepokretnoj stanarki 
olakšao pristup zgradi i vozilu. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se predmetni zahtjev podrži i proslijedi 
nadležnim službama na daljnje postupanje.  

 
 
Roža Butković je predložila da se na neiskorišteni plato ispred zgrade Antuna Barca 6b postave 
dvije klupe. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se Prijedlog prioriteta malih komunalnih 
radova za 2018. godinu dopuni sa slijedećom stavkom: 

o Postava dvije klupe na plato ispred zgrade Antuna Barca 6b. 
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Sjednica je završila u 12:45 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

                  Jelena Orban Ramić Nikola Jurić 
 


