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

 
   

 
ZAPISNIK 

S 5. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

5. sjednica VMO Turnić održana je 2. ožujka 2015. godine (ponedjeljak) u 18:00 sati u prostorijama 
Mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b.  

 
Sjednici su bili nazočni:  

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

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Adam Aličajić, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika s 4. sjednice VMO Turnić: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Dario Kos i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programska aktivnost – Dan žena 
2. Određivanje kasnijeg završetka radnog vremena ugostiteljskog objekta „Donatello“ 
3. Rasprava o dopisima pristiglim između dvije sjednice 
4. Razno  

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća Dario Kos izvijestio je da će se u četvrtak, 5. ožujka, u suradnji sa VMO Sveti 
Nikola i VMO Mlaka održati prigodno druženje povodom Dana žena (planirano u okviru 
programske aktivnosti Prigodna događanja). Program će započeti u 18 sati otvaranjem izložbe 
fotografija Lede Listeš, a nakon toga slijedi prigodni program Kazališta V. C. Emina i koncert 
Mirjane Bobuš i Zorana Papića. Svim posjetiteljicama će se pokloniti cvijet. VMO Turnić će 
financirati nabavu cvijeća, program Kazališne grupe Viktora Cara Emina i dio reprezentacije za 
domjenak. 
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Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 2 

Caffe bar "Donatello" uputio je zahtjev OGU za poduzetništvo za određivanjem kasnijeg završetka 
radnog vremena do 02,00 sata za 7. ožujka i 4. travnja 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 3 
Vijeće je od Odjela gradske uprave za komunalni sustav primilo odgovor kojim se odbija zahtjev za 
postavu ograde u parku u Zvonimirovoj ulici zapadno od kućnog broja 34, a kao razlog navode da 
nije uobičajeno da se zelene površine koje predstavljaju okoliš stambenih zgrada ograđuju. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje i jednoglasno donijelo odluku da će u okviru 

prvih narednih komunalnih prioriteta tražiti postavljanje zaštitne ograde na 
predmetnu lokaciju. 

 
 
Vijeće je primilo odgovor Direkcije za prometno redarstvo za vozila parkirana na stajalištu 
autobusa u Ulici A. Barca sjeverno od kućnog broja 10 kojim obavještavaju da će predmetna 
lokacija biti uvrštena u tjedni prostorno vremenski hodogram, te će ju prometni redari najmanje 
jedanput na tjedan obilaziti. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 
Vijeće je primilo odgovor Rijeka prometa d.d. na reklamaciju na radove izvedene u Šibenskoj ulici 
kod kućnog broja 1 kojim izvješćuju da su već ranije izvođaču radova uputili prigovor na kvalitetu 
izvedenih radova i da će isti pristupiti otklanjanju nedostataka u najkraćem roku. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  

 
 
Vijeće je primilo odgovor Rijeka prometa d.d. kojim obavještavaju da s prometnog aspekta nije 
opravdana semaforizacija pješačkog prijelaza u Ulici Antuna Barca južno od kućnog broja 7. 
 

Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje.  
 
 
AD 4 
Pod točkom razno nije bilo rasprave. 
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Sjednica je završila u 19:15 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Jelena Orban Dario Kos 
 
 
 
 

         
                                                  


