
 1/2 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/18-29/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-18-2 
Rijeka,  4. listopada 2018. 
                                    
 

ZAPISNIK 
S 39. SJEDNICE VMO TURNIĆ 

 
 

39. sjednica VMO Turnić održana je 2. listopada 2018. godine (utorak) u 18:00 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 38. sjednice VMO Turnić: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Odgovori nadležnih službi 
2. Analiza rada VMO za mandatno razdoblje 2014.-2018. 
3. Razno 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb dostavio je odgovor kojim obavještava da zbog 
znatnih visinskih razlika na terenu nije moguće udovoljiti zahtjevu za izvedbom rampe za osobe sa 
invaliditetom na stepenicama uz zgradu na adresi F. Čandeka 30. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 
 
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb proslijedio je Rijeka prometu d.d. zahtjev za 
postavom stupića za parkirno mjesto za prijevoz vozila s invaliditetom ispred zgrade A. Barca 4, 
budući da navedeni zahtjev nije u domeni projekta „Otklonimo barijere“.  
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Zaključak:  
• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 

 
 
Direkcija plana razvoja i gradnje dostavila je obavijest da je udovoljeno stanarima zgrada A. Barca 
4a i 6a na način da su smanjene duljine linija koje obilježavaju vatrogasni prilaz zgradama, te je 
ostavljen uski prolaz prema zgradama. 
 
Zaključak:  

• Vijeće je navedeno primilo na znanje. 
 

 
AD 2 
Nikola Jurić podsjetio je vijećnike na najvažnije odluke i angažmane Vijeća u proteklom mandatu. 
Također je spomenuo niz provedenih programskih aktivnosti u kojima su dominirale kultura, 
zdravstvo i sport, a prilikom kojih je razvijena suradnja sa susjednim mjesnim odborima, udrugama 
i Klubom umirovljenika. Na kraju je izrazio nadu da će i idući sastav Vijeća nakon izbora nastaviti 
sa sličnim aktivnostima s čime su se složili ostali vijećnici.  
 
 
AD 3 
Pod točkom Razno nije bilo rasprave. 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
 
 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

                  Jelena Orban Ramić Nikola Jurić 
 


