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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-29/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  3. veljače 2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 4. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

4. sjednica VMO Turnić održana je 3. veljače 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 3. sjednice VMO Turnić: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Dario Kos i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO za 2014. godinu 
2. Fiskalna odgovornost za 2014. godinu 
3. Premještanje pješačkog prijelaza u Ulici F. Čandeka 
4. Zamolba stanara Šibenske 5 
5. Razno  

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Izvješće o radu za 2014. godinu. 
 
 
AD 2 
Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti predsjednik Vijeća je potpisnik Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti kao proračunski korisnik jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu 2014. 
kojom potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava, kao i učinkovito 
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i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u okviru proračunom, 
odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. Budući da su u 2014. godini održani Izbori za 
Vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke, Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za razdoblje od 1. siječnja do 
20. studenog 2014. godine potpisuje bivši predsjednik VMO Viktor Požgaj, a Izjavu o fiskalnoj 
odgovornosti za razdoblje od 20. studenog do 31. prosinca 2014. godine potpisuje sadašnji 
predsjednik VMO Dario Kos. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 
AD 3 
Vijeće je od Odjela gradske uprave za komunalni sustav primilo dopis kojim se odobrava zahtjev 
Rijeka prometa d.d. za premještanjem pješačkog prijelaza u Ulici Franje Čandeka na raskrižju s 
Ulicom Antuna Barca. Radovi će se izvesti uz nazor i o trošku Rijeka prometa d.d.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 4 
Vijeće je primilo zamolbu ovlaštene predstavnice stanara zgrade Šibenska 5 da se uredi prostor za 
tri kontejnera za razvrstavanje kućnog otpada postavljenih između zgrada Šibenska 5 i 7, jer 
postoji mogućnost šetanja tih kontejnera. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev KD Čistoća d.o.o. da 

se kontejneri osiguraju od daljnjeg šetanja. 
 
 
AD 5 
Predsjednik Dario Kos je istaknuo još nekoliko komunalnih problema na području MO. 
 

Zaključak: 
• Potrebno je uputiti zahtjev Rijeka prometu d.d. da se na pješačkom prijelazu kod 

zgrade Antuna Barca 7 postavi svjetlosna signalizacija. 
• Potrebno je uputiti zahtjev Prometnom redarstvu da se poduzmu potrebne radnje 

kako bi se spriječilo parkiranje vozila na stajalištu autobusa u Ulici Antuna Barca 
sjeverno od k. br. 10. 

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

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Jelena Orban Dario Kos 
 
 
 
 

         
                                                  


