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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-29/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  20. siječnja 2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 3. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

3. sjednica VMO Turnić održana je 20. siječnja 2015. godine (utorak) u 18:00 sati u prostorijama 
Mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b.  

 
Sjednici su bili nazočni:  

- Dario Kos, predsjednik VMO 
- Nikola Jurić, zamjenik predsjednika VMO 
- Adam Aličajić, član VMO 
- Paško Mrčela, član VMO 
- Viktor Požgaj, član VMO 
- Jelena Orban, tajnica MO 

 

Usvajanje zapisnika s 2. sjednice VMO Turnić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Određivanje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta "Donatello" 
2. Primjedbe gdina. Grabovca 
3. Razno 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
Caffe bar "Donatello" uputio je zahtjev OGU za poduzetništvo za određivanjem kasnijeg završetka 
radnog vremena do 02,00 sata za 24. siječnja i 14. veljače 2015. godine, te OGU za poduzetništvo 
traži mišljenje-suglasnost Vijeća MO. 

 

  

 

Zaključak: 
• Vijeće je donijelo jednoglasnu 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". 

 
 
AD 2 
Predsjednik Vijeća Dario Kos obavijestio je prisutne o sastanku na terenu sa gdinom. Grabovcem. 



 2/2 

 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti reklamaciju Rijeka prometu 
d.d. na komunalne radove izvedene prema Planu prioriteta za 2014. godinu 
sjeverozapadno od Šibenske 1. 

• Sanacija rubnika nogostupa u Ulici Franje Čandeka  južno od k. br. 36b biti će 
uvrštena u Plan komunalnih prioriteta za 2016. godinu. 

• Potrebno je tražiti mišljenje stanara zgrade Franje Čandeka 36 o potrebi 
premještanja baja za kućni otpad koje se nalaze na dnu stubišta južno od predmetne 
zgrade. 

 
 
AD 3 
- Rijeka promet d.d. uputio je Vijeću dopis kojim traži prijedlog pozicija za realizaciju preostalih 

sredstava (u iznosu od 30.431,25 kuna) od prioriteta MO Turnić za 2014. godinu. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se preostala sredstva utroše na slijedeće 

pozicije: 
1. Postava rukohvata na prilaznim stepenicama dječjem igralištu sjeverno od 

kućnog broja 9 a, b, c u Šibenskoj ulici, 
2. Sanacija suhozida na spoju Šibenske ulice i Ulice V. Benca. 

 
 
- Zavod za informatičku djelatnost dostavio je odgovor Vijeću na zahtjev za postavljanje 

bežićnog interneta na području MO Turnić kojim obavještava da za takav zahvat nisu ispunjeni 
tehnički preduvjeti. 

 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Jelena Orban Dario Kos 
 
 
 
 

         
                                                  


