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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-29/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  7. travnja 2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 6. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

6. sjednica VMO Turnić održana je 7. travnja 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 5. sjednice VMO Turnić: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Dario Kos i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Poziv na podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za 2016. godinu 
2. Pripreme za realizaciju programske aktivnosti Dan MO 
3. Sportski susreti MO-a povodom Dana Svetog Vida 
4. Radovi na području MO 
5. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice 
6. Razno  

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
Predsjednik Vijeća Dario Kos obavijestio je vijećnike o objavljenom Pozivu za podnošenje 
prijedloga za uređenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (male komunalne akcije) za 
2016. godinu. Poziv traje od 1. travnja do 20. travnja 2015. godine. Na temelju dostavljenih 
prijedloga građana, Vijeće MO će izraditi program i utvrditi prioritete koji će po njihovom usvajanju 
na Gradskom Vijeću činiti sastavni dio Plana raspodjele sredstava za prioritetno održavanje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora u 2016. godini. 
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Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 2 

Vijeće je raspravljalo o organizaciji predstojeće programske aktivnosti „Dan MO“. 
 

  

 

Zaključak: 
• U suradnji sa Patronažom zdravstvene ambulante Turnić i Crvenim križem Rijeka u 

petak, 24. travnja, provesti će se besplatno mjerenje tlaka i šećera u krvi. 
• U subotu, 25. travnja, održati će se turnir u šahu i briškuli i trešeti. 
• U ponedjeljak, 27. travnja, održati će se prigodni program koji će se sastojati od 

izložbe Likovnog društva Kvarner, predstave Kazališne grupe V. C. Emina i koncerta 
muške klape „Kvarner“. 

• U srijedu, 29. travnja, u suradnji sa voditeljicom Slavicom Škrl održati će se 
kreativna likovna radionica slikanja na staklu i dekupaža. 

 
 
AD 3 
Predsjednik Vijeća Dario Kos izvijestio je o sastanku koordinatora o sportskim susretima MO-a 
povodom Dana Sv. Vida 2015. Sportske igre održati će se 30. ili 31. svibnja, a natjecati će se u 
četiri discipline: boćanje, potezanje konopa, briškula i trešeta i mali nogomet. Do kraja travnja 
Vijeća trebaju prijaviti ekipe.  
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 4 
Vijeće je primilo obavijest o radovima kod Osnovne škole Turnić radi izrade kabelske kanalizacije 
110kV elektroinstalacije i pratećih građevinskih radova. Radovi će trajati do 12. svibnja 2015. 
godine. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Uputiti će se dopis kontakt policajcu da se za 

vrijeme trajanja radova kod OŠ Turnić poveća nadzor i poduzmu ostale potrebne 
radnje kako bi se povećala sigurnost djece i ostalih pješaka na predmetnoj lokaciji. 

 
 
Vijeće je primilo obavijest o početku radova na sanaciji prilaznih stuba iz Krčke ulice kod k. br. 1 
prema Zvonimirovoj ulici, sukladno stavci prioriteta MO za 2014. godinu. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 5.  
Ovlašteni predstavnik stanara zgrade A. R. Španca 1 ponovio je dopis kojim traži uklanjanje 
improviziranog parkirnog prostora ispred zgrade.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno odlučilo da ostaje kod svoje prvotne odluke kojom ne podržava 
navedeni zahtjev iz razloga što improvizirani parkirni prostor nikome ne smeta. 

 
 
Odbor za mjesnu samoupravu uputio je Vijećima MO dopis o održavanju tematskih sjednica. Na taj 
način se želi doprinijeti boljem sagledavanju eventualnih problema u funkcioniranju i prijedloga za 
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poboljšanje sustava mjesne samouprave na području Grada. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da podržava takav oblik komunikacije i 
suradnje. Uputiti će se odgovor Odboru za mjesnu samoupravu. 

 
 
Vijeće je primilo zamolbu Boćarskog kluba Turnić za davanje u zakup prostorija u vlasništvu Grada 
Rijeke na adresi F. Čandeka 36b iz razloga što će 29. travnja 2015. godine biti deložirani iz svog 
dosadašnjeg prostora.  
 
Zaključak:  

• Budući da Vijeće mjesnog odbora nema ovlasti u pogledu davanja u zakup poslovnih 
prostora u vlasništvu Grada Rijeke, uputiti će se odgovor Boćarskom klubu Turnić 
da se s istim zahtjevom trebaju obratiti Odjelu gradske uprave za gospodarenje 
imovinom. 

 
 
AD 6 
U ponedjeljak 13. travnja 2015. godine održati će se prezentacija svih komunalnih društava Grada 
Rijeke na koju su pozvana Vijeća MO. 
 
Zaključak:  

• Prezentaciji će pristupiti predsjednik Vijeća Dario Kos i na slijedećoj sjednici o tome 
izvijestiti vijećnike. 

 

 

 
Sjednica je završila u 19:20 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Jelena Orban Dario Kos 
 
 
 
 

         
                                                  


