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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-29/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  30. siječnja 2018. 
                                    
 

ZAPISNIK 
S 31. SJEDNICE VMO TURNIĆ 

 
31. sjednica VMO Turnić održana je 29. siječnja 2018. godine (ponedjeljak) u 17:00 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 30. sjednice VMO Turnić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izvješća o radu za 2017. godinu 
2. Dopisi pristigli između dvije sjednice 
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
Nikola Jurić dao je na raspravu nazočnim vijećnicima Izvješće o radu Vijeća MO Turnić za 2017. 
godinu.  
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće o radu za 2017. godinu. 
 
 
AD 2 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu dostavio je Vijećima dopis o odobrenim programskim 
aktivnostima VMO-a za 2018. godinu i upute za njihovo financiranje. 
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Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Vijeće je primilo zahtjev građana kojim traže poboljšanje rasvjete na pješačkom prijelazu ispod 
prostorija MO Turnić.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da podrži predmetni zahtjev i uputi nadležnim 
službama na daljnje postupanje. 

 
 
Stanari zgrade Antuna Barca 2 uputili su Vijeću zamolbu za poboljšanjem javne rasvjete na 
parkiralištu zgrade. Roža Butković je skrenula pozornost i na slabu rasvjetu na pješačkom prijelazu 
kod predmetne zgrade. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da podrži zamolbu stanara. Nadležnim 
službama poslati će se zahtjev za poboljšanje rasvjete na obje lokacije pored zgrade 
Antuna Barca 2.  

 
 
Vijeće je primilo odgovor Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti kojim predlažu da Vijeće MO 
u prijedloge prioriteta u narednom razdoblju uvrsti sanaciju kamenog suhozida i izvedbu 
parapetnog zida do kolnika na samom prilazu garažama u Šibenskoj ulici. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se predmetna stavka uvrsti u prijedloge 
prioriteta za naredno razdoblje.  

 
 
AD 3 
Nikola Jurić je izvijestio prisutne o razgovoru sa Darijem Kosom zbog nedolaska na sjednice VMO. 
Budući da Dario Kos zbog posla preko tjedna boravi u Istri u mogućnosti je dolaziti petkom na 
sjednice VMO. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
Nikola Jurić je predložio da Vijeće uputi Matici umirovljenika Rijeke zahtjev za promjenom imena 
Kluba umirovljenika Sv. Nikola-Turnić u Klub umirovljenika Turnić-Sv. Nikola jer se prostorije Kluba 
nalaze na području MO Turnić. Roža Butković i Viktor Požgaj su izrazili neslaganje sa predloženim 
jer se radi o zajedničkom Klubu za dva Mjesna odbora i u njegovom imenu su sadržana oba MO. 
Nekoliko godina aktivno je tražen prostor za otvaranje Kluba umirovljenika na području MO Sveti 
Nikola, no budući da se pronašao prostor na području MO Turnić, dogovoreno je da se otvori 
zajednički Klub. MO Turnić je također u prošlim mandatima inicirao otvaranje Kluba, što je bilo 
odgođeno do daljnjega zbog nedovoljnih financijskih sredstava. Tadašnja namjera bila je 
preuređenje prostorija MO Turnić na način da se izdvoji dio za Klub umirovljenika. Otvaranjem 
zajedničkog Kluba zadovoljenje su potrebe za oba MO.  
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni vijećnici, odgođeno je donošenje 
odluke o predmetnom prijedlogu za narednu sjednicu. 
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Sjednica je završila u 18:30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

                  Jelena Orban Ramić Nikola Jurić 
 


