
 1/2 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-29/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  28. siječnja 2016. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 13. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

13. sjednica VMO Turnić održana je 28. siječnja 2016. godine (četvrtak) 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 Ramić, tajnica MO 

 

Usvajanje zapisnika s 12. 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 2015. godinu 
2. Ostatak sredstava od realizacije komunalnih prioriteta za 2015. godinu 
3. Rasprava o zahtjevima pristiglim između dvije sjednice 
4. Razno 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Predsjednik VMO Dario Kos dao je na raspravu nazočnim vijećnicima Izvješće o radu Vijeća MO 
za 2015. godinu.  
 

  

 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu Vijeća MO za 2015. godinu. 

 
 
AD 2 
Vijeće je primilo dopis TD Energo kojim obavještavaju da je nakon realizacije plana prioriteta za 
2015. godinu preostao iznos od ukupno 20.903,14 kn, te traže prijedlog pozicija na kojima će se 
ovaj ostatak utrošiti. 
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Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se preostala sredstva utroše na slijedeće 
stavke: 
1. Poboljšanje javne rasvjete na kolniku ispred zgrade Antuna Barca 6a, 
2. Poboljšanje javne rasvjete na sredini stepenica J. Pančića (u ravnini Dječjeg 

vrtića Radost). 
 

 
AD 3 
Vijeću MO se obratila stanarka zgrade Šibenska 9 sa zahtjevom za orezivanje raslinja s južne 
strane zgrade koje ometa otvaranje prozora. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se od Odjela gradske uprave za komunalni 

sustav traži realizacija navedenog zahtjeva. 
 
 
Vijeće MO je primilo zamolbu stanara zgrade Antuna Barca 3b da se ispred rampe za invalide na 
ulazu u predmetnu zgradu horizontalnom signalizacijom zabrani parkiranje. Naime, nesavjesni 
vozači parkiraju vozila ispred rampe što onemogućuje invalidima ulaz i izlaz iz zgrade. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se od Rijeka prometa d.d. traži postavljanje 

stupića ili iscrtavanje horizontalne signalizacije kojom se zabranjuje parkiranje na 
navedenoj lokaciji. 

 
 
Odjel za gradsku samoupravu uputio je Vijećima MO dopis o prihvaćanju programskih aktivnosti 
VMO-a za 2016. godinu i upute o financiranju prihvaćenih programskih aktivnosti VMO-a. Prema 
odluci Povjerenstva za ocjenu programskih aktivnosti mjesnih odbora u 2016. godini na području 
Grada Rijeke, za MO Turnić odobreno je 19.000,00 kuna za realizaciju programa: Prigodna 
događanja, Dan MO i Dočeka Svetog Nikole.  
 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 4 
Pod točkom Razno predsjednik VMO Dario Kos je obavijestio prisutne da će zbog privatnih razloga 
često preko tjedna biti odsutan iz Rijeke i zbog toga će iduće sjednice sazivati petkom. Ukoliko 
bude potrebe privremeno će njegove obveze preuzeti njegov zamjenik Nikola Jurić. 
 

Zaključak: 
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
 
Sjednica je završila u 19:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

                  Jelena Orban Ramić Dario Kos 
 


