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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-29/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  5. listopada 2017. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 28. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

28. sjednica VMO Turnić održana je 4. listopada 2017. godine (srijeda) 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 27. sjednice VMO Turnić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Program rada za 2018. godinu 
2. Zahtjevi građana 
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Nikola Jurić dao je vijećnicima na raspravu i usvajanje Program rada Vijeća MO Turnić za 2018. 
godinu. Nakon što je razmotren, plan je usvojen kako slijedi u zaključku.   
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada za 2018. godinu, u sklopu kojeg će se 
održati sljedeće programske aktivnosti: 
1. Dan žena 
2. Dan MO 
3. Doček Svetog Nikole 
4. Jesenska radionica i izložba gljiva 
5. Predblagdanska druženja 
6. Program iz područja zdravstva i socijalne skrbi 
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AD 2 
Vijeće je primilo dopis stanara zgrade Vinka Benca 2 kojim traže postavljanje prometnog ogledala 
na izlasku iz dvorišta zgrade. Postavljanjem prometnog ogledala olakšao bi se izlaz vozila na 
glavnu cestu.  
 
Zaključak: 

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

 
 
Vijeće je primilo zahtjev stanara zgrade Antuna Barca 6 za sanacijom prilazne ceste prema zgradi 
koja je puna udarnih rupa, te predstavlja opasnost za vozila i pješake. 
 
Zaključak: 

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

 
 
AD 3 
Nikola Jurić je pokrenuo raspravu o odgovoru Odjela za gradsku samoupravu i upravu kojim traže 
dostavu potrebnih informacija o glazbenoj sekciji koja se planira osnovati i koristiti prostorije MO 
Turnić više od 4 sata mjesečno. 
 
Zaključak:  

• Nakon rasprave Vijeće je donijelo odluku da će se Odjelu za gradsku samoupravu i 
upravu uputiti odgovor kada se skupi određeni broj zainteresiranih za osnivanje 
glazbene sekcije.  

 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19:30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

                  Jelena Orban Ramić Nikola Jurić 
 


