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Z A P I S N I K 

 
SA 29. SJEDNICE VMO  

 
29. sjednica VMO Turnić održana je 29. siječnja 2014. (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. Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora Turnić za 2013. godinu 
2. Predstavke grañana: 

                             -Dajan Madžarević, Antuna Raspora španca 1 
                             -Duško Buršić, Antuna Barca 3b 
 

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

 
AD 1 
 
     Predsjednik Vijeća je obrazložio Godišnje izvješće o radu Vijeća, te izrazio zadovoljstvo 

učinjenim kroz programe i druge aktivnosti u protekloj godini. Otvorena je rasprava , te je 
jednoglasno donesena odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Vijeća u 2013. godini. 

 
 
AD 2 
 
     Dajan Madžarević, A.Raspora Španca 1 zatražio je obilježavanje parkirališta oko zgrada kućni 

broj 1 i 3 . Vijeće je donijelo zaključak da se zahtjev proslijedi nadležnom Rijeka prometu d.o.o.  
 
AD 3 
     Svojim predstavkama, Duško Buršić iz Ulice A. Barca 3b traži da se novoureñena rampa za 

invalide na ulazu u zgradu ohrapavi, kako bi se izbjeglo klizanje u slučaju niskih temperatura i 
zamrzavanja. Takoñer ima istu primjedbu na pješački odvojak prema TC Plodine, gdje je 
takoñer klizava podloga. Osim toga, u ime grañana koji stanuju u zgradama do TC Plodine, traži 
da se uklone jarboli sa reklamnim zastavama koje po vjetru stvaraju buku. 



  2

Druga predstavka istog grañanina odnosi se na ponovno aktiviranje semafora na Vukovarskoj 
ulici sjeverno od TC Plodine, gdje već postoji nosač i prijašnjih godina je funkcionirao semafor. 
 
Zaključak: 
Vijeće donosi zaključak da se Rijeka prometu uputi zahtjev za ispravkama propusta kod 
betoniranja pješačkih prilaza i rampe za invalide. Takoñer da se Komunalno redarstvo 
izvijesti o klimavim jarbolima za zastave, a nadležni za vertikalnu prometnu signalizaciju - 
Rijeka promet, o uvjetima za obnavljanje rada semafora prema traženju grañana. 

 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od jedne  (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Darinka Ban Viktor Požgaj 
 


