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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-29/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  15. veljače 2018. 
                                    
 

ZAPISNIK 
S 32. SJEDNICE VMO TURNIĆ 

 
32. sjednica VMO Turnić održana je 12. veljače 2018. godine (ponedjeljak) u 17:00 sati u 
prostorijama Mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b.  

 
Sjednici su bili nazočni:  

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

 
 
Usvajanje zapisnika s 31. sjednice VMO Turnić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Klub umirovljenika Sv. Nikola – Turnić 
2. Programska aktivnost Dan žena 
3. Dopisi pristigli između dvije sjednice 
4. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
Nikola Jurić je predložio članovima Vijeća da zatraže preimenovanje Kluba umirovljenika Sv. 
Nikola – Turnić u Klub umirovljenika Turnić – Sv. Nikola. Razlog tomu jest sjedište Kluba koje se 
nalazi ispod prostorija MO Turnić, te činjenica da Klub koriste većinom umirovljenici koji žive na 
području MO Turnić.  
Roža Butković i Viktor Požgaj usprotivili su se danom prijedlogu jer se namjera otvaranja Kluba 
umirovljenika na ovom području proteže zadnjih 6-7 godina i mišljenja su da nakon toliko uloženog 
truda trebaju biti ponosni što se Klub otvorio i dati podršku njegovom radu. Otvaranjem Kluba 
zadovoljene su potrebe umirovljenika na ovom području, što je i njegova prvenstvena namjera, dok 
je samo ime Kluba potpuno irelevantno. Roža Butković navodi da je VMO Sveti Nikola uputio 
pisanu inicijativu za otvaranje Kluba kojoj je VMO Turnić dao podršku, za što pretpostavlja da je 
bilo presudno kod davanja imena Klubu. U evidenciji Kluba može se provjeriti da su 3/4 članova 
Kluba umirovljenici koji žive na području MO Sveti Nikola, što je razmjerno broju stanovnika ova 
dva MO. Ukoliko se nastavi zahtijevati preimenovanje Kluba treba se imati na umu da postupak 
preimenovanja dovodi do dodatnih troškova za Klub koji se financira samo od članarina korisnika. 
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Roža Butković također zahtjeva da se o ovom prijedlogu obavezno obavijesti VMO Sveti Nikola. 
Nikola Jurić je pozvao članove Vijeća da glasaju o njegovom prijedlogu. 
 
Zaključak: 

• Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova svih članova (3 za, 2 protiv) donijelo 
odluku da se uputi prijedlog za preimenovanjem Kluba umirovljenika. Dopis će se 
poslati Matici umirovljenika Rijeke i na znanje VMO Sveti Nikola. 

 
 
AD 2 
Nikola Jurić je obavijestio prisutne da će se proslava povodom Dana žena održati u srijedu 7. 
ožujka u 18 sati. Program će se sastojati od izložbe radova s kreativnih radionica, nastupa 
Kazališne grupe Viktora Cara Emina i glazbenog nastupa. U tijeku su pregovori sa nekoliko 
izvođača za glazbeni nastup. 
 
 
Zaključak: 

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
AD 3 
Vijeće je primilo zahtjev stanara Šibenske ulice kojim traže proširivanje Šibenske ulice kod k. br. 7 i 
postavljanje stupića na sjevernom nogostupu na izlazu iz ulice kako bi se onemogućilo parkiranje 
vozila čime se smanjuje preglednost pri izlazu vozila, te povećala sigurnost za pješake. 
 
Zaključak:  

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

 
 
AD 4 
Nikola Jurić je postavio pitanje zašto VMO Sveti Nikola održava svoje programske aktivnosti u 
prostorijama MO Turnić bez traženja odobrenja od VMO Turnić. Također zahtijeva da se na 
pozivnicama za programske aktivnosti VMO Sveti Nikola pod mjesto održavanja uvijek navede MO 
Turnić, a ne samo dvorana mjesne samouprave kako je bila praksa do sada.  
Roža Butković odgovara da je vlasnik svih prostorija mjesne samouprave Grad Rijeka. MO Sveti 
Nikola ima neadekvatne prostorije za veća događanja zbog čega, uz suglasnost Grada, već dugi 
niz godina za programske aktivnosti koristi dvoranu MO Turnić.   
 
 
 
 
Sjednica je završila u 18:30 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

                  Jelena Orban Ramić Nikola Jurić 
 


