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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-29/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  18. kolovoza 2015. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 8. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

8. sjednica VMO Turnić održana je 18. kolovoza 2015. godine (utorak) u 19:00 sati u prostorijama 
Mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b.  

 
Sjednici su bili nazočni:  

- Dario Kos, predsjednik VMO 
- Adam Aličajić, član VMO 
- Paško Mrčela, član VMO 
- Viktor Požgaj, član VMO 
- Jelena Orban Ramić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni:  

- Nikola Jurić, zamjenik predsjednika VMO 
 

 

Usvajanje zapisnika s 7. sjednice VMO Turnić: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO Dario Kos i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice 
2. Razno  

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Odjel za gradsku upravu i samoupravu uputio je Vijećima mjesnih odbora dopis u kojem se, 
sukladno Statutu Grada Rijeke, Pravilima mjesnog odbora i Poslovnicima vijeća mjesnog odbora, 
očituje da niti predsjednici vijeća niti članovi niti samo vijeće svojim zaključkom ne mogu zabraniti 
tonsko snimanje sjednica vijeća mjesnog odbora. Odjel navodi da je dosadašnja praksa u radu 
vijeća mjesnih odbora s vremenom nametnula potrebu tonskog snimanja tijeka sjednice pojedinih 
vijeća zbog lakšeg vođenja zapisnika, a razlozi tome su: opsežniji rad vijeća, veći broj točaka 
dnevnog reda sjednice, složenost materijala i problema pojedinih točaka sjednice, te izbjegavanje 
nepotrebnih sukoba zbog oprečno izrečenih mišljenja vijećnika.  
 

  

 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
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Vijeće je primilo dopis stanara zgrade Antuna Barca 2 s pritužbom na okupljanja mladih kraj 
trgovine Brodokomerc koji stvaraju buku, konzumiraju alkohol, te se zadržavaju i nakon završetka 
radnog vremena trgovine. Vijeće je zahtjev proslijedilo nadležnim službama – Direkciji za 
komunalno redarstvo i II. policijskoj postaji. Direkcija za komunalno redarstvo uputila je pisani 
odgovor stanarima u kojem navode da će djelatnici komunalnog redarstva obilaziti predmetnu 
lokaciju pojačanim intenzitetom u sklopu dnevnih dežurstava, te da je komunalni redar obavio 
razgovor s djelatnicima trgovine i upoznao ih s činjenicom da ispijanje alkoholnih pića na javnoj 
površini predstavlja prekršaj. Također navode da je sukladno Zakonu o prekršajima javnog reda i 
mira za remećenje javnog reda i mira nadležan MUP Rijeka. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Ovlašteni predstavnik zgrade G. Carabino 3 uputio je zahtjev za postavu nepomičnih gljiva na 
nogostupu kraj šahte u kojoj se nalaze vodomjeri predmetne i dviju susjednih zgrada, a kako bi se 
spriječilo parkiranje vozila na navedenoj lokaciji. 
 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da zatraži rješenje od nadležnih službi. 

 
 
Gdin Robert Šarić je podnio zahtjev za postavljanje ograde na nogostupu kraj zgrade Franje 
Čandeka 34 kako bi se olakšao prolaz osobama starije životne dobi. 
 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se navedeni zahtjev uvrsti u prijedloge 
prioriteta u narednom razdoblju. 
 

 

AD 2 
Član Vijeća Adam Aličajić je upoznao prisutne o problemu urušavanja dijela ulice Turnić o čemu je 
obavijestio u par navrata Direkciju za komunalno redarstvo i s njima napravio izvid predmetne 
lokacije. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 

 
Sjednica je završila u 19:45 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

                   Jelena Orban Ramić Dario Kos 
 


