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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-29/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  6. lipnja 2018. 
                                    

ZAPISNIK 
S 36. SJEDNICE VMO TURNIĆ 

 
36. sjednica VMO Turnić održana je 5. lipnja 2018. godine (utorak) 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 35. sjednice VMO Turnić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Program rada za 2019. godinu 
2. Dopisi pristigli između dvije sjednice 
3. Odgovori stručnih službi 
4. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Nikola Jurić dao je vijećnicima na raspravu i usvajanje Program rada Vijeća MO Turnić za 2019. 
godinu. Nakon što je razmotren, Program je usvojen kako slijedi u zaključku.   
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno usvojilo Program rada za 2019. godinu, u sklopu kojeg će se 
održati sljedeće programske aktivnosti: 
1. Dan žena 
2. Dan MO 
3. Doček Svetog Nikole 
4. Jesenska radionica i izložba gljiva 
5. Predblagdanska druženja 
6. Program iz područja zdravstva i socijalne skrbi 
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AD 2 
Vijeće je primilo zahtjev građana za postavljanjem dodatne klupe u hladu na dječjem igralištu u 
Ulici V. Benca (kod križanja sa ulicama Turnić i Šibenskom). 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se predmetni zahtjev uvrsti kao dopuna u 
Prijedloge prioriteta malih komunalnih radova za 2019. godinu.  

 
 
Vijeće je primilo zahtjev građana za hortikulturnim uređenjem stabala i zelene površine u Šibenskoj 
ulici južno od k. br. 9 prema k. br. 1. 
 
Zaključak: 

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se predmetni zahtjev uvrsti kao dopuna u 
Prijedloge prioriteta malih komunalnih radova za 2019. godinu.  

 
 
Nikola Jurić je skrenuo pozornost na zahtjev za uređenjem prilaza za nepokretnu stanarku zgrade 
Franje Čandeka 29a. Budući da nije dobivena povratna informacija, predlaže da se nadležnim 
službama uputi požurnica.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog. 
 
 
Vijeće je primilo inicijativu VMO Sveti Nikola za reorganizacijom autobusnih linija 2a, 3 i 6. Kao 
razlog pokretanja predmetne inicijative navode problem prenatrpanosti vozila i neučinkovitost 
javnog prijevoza putnika na području novog naselja Krnjevo i Turnića. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
Rijeka promet d.d. uputio je dopis Vijeću kojim obavještava da je nakon realizacije Plana prioriteta 
MO Turnić za 2016. godinu preostao iznos od 6.092,96 kn (sa PDV-om), te predlažu da se 
preostali iznos utroši na ličenje ograda na raznim lokacijama na području MO Turnić.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da je suglasno sa predloženim, te da se u 
okviru izvođenja radova svakako obuhvate ograde i rukohvati na slijedećim 
lokacijama: 
- oko zgrade A. Barca 4, 4a i 4b;  
- sjeverno od niza zgrada A. Barca 3a-3d;  
- na nogostupu iznad prostorija MO Turnić. 

 
 
AD 3 
Vijeće je primilo odgovor Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti na prigovore stanara na 
stanje u Trogirskoj ulici. U odgovoru obavještavaju da je komunalni redar obavio očevid i ustanovio 
da je sama ulica u urednom stanju i nema razbacanog smeća ni krupnog komunalnog otpada. 
Istočno i južno od ulice nalazi se zemljište u vlasništvu Grada Rijeke koje se koristi u 
poljoprivredne svrhe, te će se za daljnje postupanje obavijestiti Direkciju za gospodarenje 
zemljištem. Razni komunalni otpad južno od garaže u Čandekovoj ulici ukloniti će se u najkraćem 
roku. Predmetna ulica biti će interventno pometena, a o nezadovoljstvu zbog promjene smještaja 
mjerne stanice obavješten je nadležni Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem.  
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Zaključak:  
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Primljeni odgovor poslati će se podnositeljima. 

 
 
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti dostavila je odgovor na zahtjev za poboljšanje javne 
rasvjete na dvije lokacije kod OŠ Eugen Kumičić. Stepenice sa zapadne strane igrališta škole bi 
bile dobro osvjetljene, ali zbog razgranatih stabala svjetlost ne dopire na pješačku površinu, te je 
potrebno orezivanje grana stabala. Direkcija predlaže da se proširenje javne rasvjete na prolazu 
između Ulice F. Čandeka i G. Carabina kod k. br. 38b uvrsti u Plan prioriteta za 2019. godinu 
budući da su za ovu godinu sredstva već raspoređena. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. Potrebno je uputiti zahtjev za orezivanjem 
grana stabala koje smetaju rasvjeti na stepenicama sa zapadne strane igrališta OŠ 
Eugen Kumičić.  

 
 
Vijeće je primilo odgovor Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređeja i 
građenje kojim obavještavaju da za Automat klub u Ulici F. Čandeka k. br. 36e nije podnesen 
zahtjev za izdavanje rješenja kojim bi bila odobrena promjena namjene predmetnog prostora niti 
drugi odgovarajući akt za uporabu prostora sukladno Zakonu o gradnji. Također navode da je 
sukladno Zakonu o igrama na sreću nadležno Ministarstvo financija koje izdaje odobrenje kojim se 
utvrđuje ispunjavanje zakonom propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti priređivanja igara na 
sreću, te je potrebno zatražiti informaciju da li je takvo odobrenje izdano. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se predmetni zahtjev proslijedi nadležnim 
odjelima Grada Rijeke sa ciljem provjere da li je izdano odobrenje o ispunjavanju 
propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću za predmetni 
Automat klub. 

 
 
AD 4 
Udruga Moj otok uputila je zahtjev za održavanjem predavanja o štetnosti azbesta u Mjesnom 
odboru.  
 
Zaključak:  

• Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da podrži predmetni zahtjev, te da Udruzi 
predloži održavanje predavanja u jesenskom periodu ove godine. 

 
 
Roža Butković pohvalila je organizaciju oko održavanja programske aktivnosti Dan MO i izrazila 
zadovoljstvo sa cijelim programom i odazivom građana. 
 
Zaključak:  

• Ostali članovi Vijeća su se složili sa navedenim. 
 
 
 
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 
 


