
Izbori za Vijeća  
mjesnih odbora  
Rijeke
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Nedjelja, 
2. 12. 2018.
Od 7.00 do 19.00 sati

BIRAČKO MJESTO

Mjesni odbor Turnić
Franja Čandeka 36/b

Izađite na izbore i  
glasajte za članove  
vijeća mjesnog odbora
Turnić.

b MO Turnić

• 4539 stanovnika 

• 2.338.966 kn 
 investicija u zadnje  
 četiri godine



Drage  
sugrađanke i  
sugrađani

pozivamo vas da 2. prosinca 2018. izađete na 
izbore za vaše predstavnike u vijećima mjesnih 
odbora i odlučite tko će zastupati vaše interese, 
potrebe i želje u vama najbližem okruženju, va-
šoj ulici, užem i širem susjedstvu. 
Mjesna samouprava važan je oblik demokraci-
je jer se mnoge odluke, koje neposredno utje-
ču na vašu svakodnevicu, donose upravo na toj 
razini. Uređenost zelenih površina, adekvatna 
osvijetljenost ulica, opremljenost dječjih igra-
lišta, asfaltiranje ulica, bolja prometna rješenja 
- samo su neke od tema o kojima brigu vode 
upravo članovi vijeća mjesnog odbora. Oni će 
u vaše ime tražiti da se učine mnoga naizgled 
mala ali vrlo važna unapređenja o kojima uveli-
ke ovisi kvaliteta života u kvartu u kojem živite.
U četverogodišnjem periodu izdvaja se preko 
40 milijuna kuna za različita uređenja u gradu 
koja se provode po konkretnim preporukama 
vaših predstavnika.
Zato je važno izaći na izbore i birati. Informiraj-
te se o kandidatima s ove liste. Riječ je o vašim 
susjedima u kvartu. Neke od njih svakodnevno 
susrećete, neke možda i osobno poznajete, 
a povezuje ih spremnost na ulaganje mnogo 
energije za ostvarenje projekata koji su vam za-
jednički važni.
Stoga, vidimo se na biralištima u nedjelju,  
2. prosinca !
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IVICA GROZDANIĆ

BOŽIDARKA-MATIJA ČERINA

IDA ZORIČIĆ

MILAN MACUT

VIKTOR POŽGAJ

Lista kandidata koalicije SDP-PGS- 
HNS za Vijeće MO Turnić

IZBORNI  
PROGRAM

1. Komunalna uređenja na području 
mjesnog odbora s posebnim 
naglaskom na uređenje zelenih 
površina te obnovu i izgradnju 
dječjih igrališta te igrališta za igru 
loptom 

2. Pomaganje osobama slabijeg 
imovinskog stanja, teže bolesnim 
i slabije pokretnim osobama 

3. Unaprjeđenje sustava javnog 
prijevoza na području mjesnog 
odbora 

4. Povećanje stupnja sigurnosti 
prometa u pješačkim zonama i na 
cestama te unaprjeđenje sustava 
javne rasvjete 

5. Sustavno rješavanje problema 
s parkiranjem na području 
mjesnog odbora uz povećanje 
broja parkirnih mjesta


