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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-29/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  29. ožujka 2018. 
                                    
 

ZAPISNIK 
S 33. SJEDNICE VMO TURNIĆ 

 
33. sjednica VMO Turnić održana je 26. ožujka 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 32. sjednice VMO Turnić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Zahtjevi ovlaštenog predstavnika A. Barca 3 
2. Informacija sa sastanka sa stanarkom zgrade A. Barca 9 
3. Zahtjevi za određivanjem kasnijeg završetka radnog vremena caffe bara Donatello 
4. Dopisi pristigli između dvije sjednice 
5. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Ovlašteni predstavnik zgrade A. Barca 3 obratio se Vijeću sa zahtjevom da prisustvuje sjednici 
VMO Turnić, te je obaviješten o terminu održavanja ove sjednice. Budući da isti nije došao na 
sjednicu, o ovoj točki se nije raspravljalo.  
 
 
AD 2 
Nikola Jurić je informirao je prisutne o održanom sastanku sa stanarkom zgrade Antuna Barca 9 
zbog problema neurednog dječjeg igrališta, parkirališta i površina oko parkirališta, te okupljanja 
narkomana i vandalizma. Stanarka se žali na dječje igralište koje je zapušteno, išarano grafitima, 
puno smeća i razbijenih staklenih boca, te su u više navrata nađene i narkomanske igle. Zbog 
navedenog roditelji ne puštaju djecu da se u njemu igraju. Parkiralište ispred zgrade je također 
neuredno, smeća ima po svim rubovima parkirališta i na površinama oko parkirališta. Zgrada A. 
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Barca 9 je nedavno obnovila fasadu, no u kratkom roku su im niknuli grafiti po zidovima i ulaznim 
vratima.  
 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se upute dopisi nadležnim službama s 
ciljem čišćenja dječjeg igrališta, parkirališta i površina oko parkirališta i povećanja 
nadzora u večernjim i noćnim satima. 

 
 
AD 3 
Caffe bar "Donatello" uputio je zahtjev OGU za poduzetništvo za određivanjem kasnijeg završetka 
radnog vremena do 02,00 sata za 31. ožujka 2018. godine, te OGU za poduzetništvo traži 
mišljenje-suglasnost Vijeća MO. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je donijelo jednoglasnu odluku da se odobri kasniji završetak radnog vremena 
s obzirom da od strane građana nikada nije stigla ni jedna pritužba na rad caffe bara 
"Donatello". 

 
 
AD 4 
Vijeće je primilo zahtjev ovlaštene predstavnice zgrade G. Carabino 2 u kojem ističe problem 
ograde ispred zgrade preko koje se nepoznate osobe penju na balkone zgrade, te oštećuju ograde 
na balkonima, uznemiruju stanare i kradu im stvari s balkona. S obzirom na navedeno stanari mole 
da se ograda skrati ili na nju stavi mreža kako bi se spriječila mogućnost penjanja na balkone. 
 
Zaključak:  

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

 
 
Vijeće je primilo zahtjev ovlaštene predstavnice stanara zgrade Franje Čandeka 38a kojim se traži 
iscrtavanje oznake zabrane parkiranja ispred ulaza u zgradu.  
 
Zaključak:  

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

 
 
Direkcija plana, razvoja i gradnje dostavila je obavijest da je Rijeka prometu odobren zahtjev za 
izvođenjem radova na preregulaciji prometa na raskrižju ulica Antuna Barca i Giuseppea Carabina 
na način da se regulacija prometa unutar raskrižja izvede kružnim tokom s novom prometnom 
signalizacijom.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
Direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti uputila je odgovore kojim obavještavaju da zahtjeve za 
poboljšanjem javne rasvjete u ulicama Franje Čandeka kod k. br. 36b i Antuna Barca kod k. br. 2 
smatraju opravdanim. Na rasvjetnom tijelu u Ulici Franje Čandeka kod pješačkog prijelaza ispod 
prostorija Mjesnog odbora zamijeniti će se svjetiljka i tako poboljšati postojeći nivo osvijetljenosti. 
Razlog slaboj osvijetljenosti parkirališta i pješačkog prijelaza kod zgrade A. Barca 2 je zbog stupa 
javne rasvjete koji se nalazi u krošnji stabla. Zbog toga je dan nalog tvrtki zaduženoj za 
hortikulturno uređenje Grada da oreže grane koje priječe prolaz svjetla. Po obavljenom orezivanju 
Direkcija će ponoviti očevid lokacije i eventualno poduzeti druge potrebne mjere za poboljšanje 
osvijetljenosti predmetnog parkirališta i pješačkog prijelaza. 
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Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
Vijeće je primilo odgovor VMO Sveti Nikola kojim obavještavaju da ne podržavaju inicijativu za 
preimenovanjem Kluba umirovljenika, te mole ponovno razmatranje pokrenute inicijative. Klub 
umirovljenika Sv. Nikola-Turnić dostavio je Vijeću izvadak iz zapisnika sa svoje 7. sjednice na kojoj 
se raspravljalo o pokrenutoj inicijativi za preimenovanjem Kluba i donesena je odluka da Klubu 
ostaje dosadašnji naziv Sv. Nikola-Turnić. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
AD 5 
Vijeću se telefonskim putem obratio roditelj učenika OŠ Turnić zbog nogostupa na koji se parkiraju 
vozila te učenici ne mogu prolaziti nogostupom nego se moraju spustiti na kolnik da bi zaobišli 
parkirana vozila i time se izlažu opasnosti od naleta vozila na njih. Radi se o nogostupu istočno od 
prilaza OŠ Turnić prema benzinskoj pumpi.  
 
Zaključak:  

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

 
 
 
 
Sjednica je završila u 18:40 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

                  Jelena Orban Ramić Nikola Jurić 
 


