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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/17-29/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  15. prosinca 2017. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 30. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

30. sjednica VMO Turnić održana je 7. prosinca 2017. godine (četvrtak) u 16:00 sati u prostorijama 
Mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b.  

 
Sjednici su bili nazočni:  

• Nikola Jurić, predsjednik VMO 
• Roža Butković, članica VMO 
• Paško Mrčela, član VMO 
• Viktor Požgaj, član VMO 
• Jelena Orban Ramić, tajnica MO 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

• Dario Kos, zamjenik predsjednika VMO 
 
 
Usvajanje zapisnika s 29. sjednice VMO Turnić: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Financijski plan za 2018. godinu 
2. Dopisi pristigli između dvije sjednice 
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Nikola Jurić je obrazložio nazočnim vijećnicima Financijski plan za 2018. godinu koji je napravljen 
u skladu sa usvojenim programskim aktivnostima za 2018. godinu. 
 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Financijski plan za 2018. godinu. 
 
 
AD 2 
Vijeće je primilo odgovor Odjela za gradsku samoupravu i upravu kojim, sukladno članku 7. Odluke 
Gradskog vijeća Grada Rijeke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog 
prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke, predlažu ustupanje prostora 
do 4 sata mjesečno grupi građana predvođenih Nikolom Jurićem.  
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Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Stanarka zgrade A. Raspora Španca 4 ponovno je uputila prigovor zbog neodržavanja čistoće u 
dijelu Ulice A. Raspora Španca kod k. br. 2, 4 i 6. Podnositeljica navodi da taj dio ulice nije očišćen 
zadnjih nekoliko termina planiranih Programom održavanja čistoće javno-prometnih površina.  
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se podrži zahtjev stanara i 
ponovi dopis prema nadležnim službama za redovito održavanje čistoće u 
predmetnoj ulici.  

 
 
Vijeće je primilo zahtjev stanara zgrade Turnić 22 kojim traže sanaciju potpornog zida u Šibenskoj 
ulici ispod zgrade Turnić 1. Predmetni zid se urušava i prijeti opasnost od njegovog pada na auto ili 
pješake.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se predmetni zahtjev uputi nadležnim 
službama na daljnje rješavanje. 

 
 
AD 3 
Pod točkom razno vijećnici su napravili popis uzvanika (volonteri i suradnici) na Predblagdansko 
druženje koje će se održati u utorak 12. prosinca. 
  
 
 
 
Sjednica je završila u 17:20 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

                  Jelena Orban Ramić Nikola Jurić 
 


