
 

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR TURNIĆ 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/28 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-10 
Rijeka,  03. lipnja 2019. 
                                    
 

ZAPISNIK 
SA 5. SJEDNICE VMO TURNIĆ 

 
 
5. sjednica VMO Turnić održana je 30. svibnja 2019. godine (četvrtak) u 17:00 sati u 
prostorijama Mjesne samouprave, Franje Čandeka 36b.  

 
Sjednici su bili nazočni:  

 Ivica Grozdanić, predsjednik VMO 

 Nevenka Česal, zamjenica predsjednika VMO 

 Nikola Jurić, član VMO 

 Šemsi Beljulji, član VMO 

 Božidarka Matija Čerina, članica VMO 

 Miomira Milovanović, tajnica MO 
 
 
Usvajanje zapisnika s 4. sjednice VMO Turnić: 
 

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

                                                  DNEVNI RED 
 
 

1. Nadopuna komunalnih prioriteta za 2020. godinu 
2. Dopisi pristigli između dvije sjednice 
3. Razno 

 
 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
VMO Turnić zaprimilo je dopise građana sa molbom da se uvrste u plan malih komunalnih 
akcija za 2020. godinu a nakon isteka roka za prijavu. 
 
Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da se napravi nadopuna malih komunalnih 
akcija te da se dopisi priostigli nakon zaključivanja naknadno pošalju nadležnim 
službama. 



 

 

MJESNI ODBOR TURNIĆ 

Nadopuna prijedloga prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne  
infrastrukture za 2020. godinu 

 
 

111 Proširenje iskošenih rubnjaka na prometnici u 
Zvonimirovoj ulici kod kućnih brojeva 46 i 50, na 
raskršću Zvonimirove ulice i ulice Vinka Benca 
nasuprot istočnog ulaza u ZTC 

Zahtjev stranke 

112 Ugibalište za smještaj kanti za komunalni otpad u ulici 
Antona Raspora Španca 7. 

Zahtjev stranke 

113 Proširenje parking kapaciteta u Šibenskoj ulici od 
kućnog broja 9 do 6/8 

Zahtjev stranke 

114 Postavljanje rasvjetnog tijela kod zgrade u ulici Franje 
Čandeka 29 i kod stepenica prema garažama u 
Šibenskoj ulici 

Zahtjev stranke 

115 Postavljanje stupića na ulazu u Šibensku ulicu broj 9 Zahtjev stranke 

116 Proširenje ulaza u Šibensku ulicu za cca 50 cm Zahtjev stranke 

 
 
AD 2 

 VMO Turnić zaprimilo je dopis stanarke ulice A. R. Španca 4. Gospođa se žali da nije 
dobila točnu informaciju kada će započeti radovi usvojenih komunalnih prioriteta za 
2019. godinu te da nije obaviještena da još jedan njezin prijedlog malih komunalnih 
akcija nije ušao u konačni plan. Gospođi je poslan odgovor dobiven od nadležnih 
službi s informacijom   da je uređenje prostora za smještaj kontejnera planirano 
realizirati  sukladno dinamičkom planu realizacije prioriteta MO Turnić za ovu godinu,  
u razdoblju od V do VII mjeseca . Predmetna stavka uključena je u zajednički 
troškovnik više stavki plana realizacije prioriteta više MO zapadnog djela grada Rijeke 
a za koje je postupak provođenja javne nabave u tijeku . Nakon provođenja postupka 
odabira izvođača  te sklapanja ugovora sa istim ,Rijeka promet  obavijestiti će  VMO o 
ugovorom predviđenom početku i trajanju izvođenja radova te će se tek nakon 
dobivenog odgovora Rijeka prometa, gospođi poslati konkretan odgovor. 

Kao odgovor na drugo pitanje Vijeće će gospođi uputiti dopis. 
 

 VIjeće je zaprimilo dopis grupe roditelja u kojem se navodi da je samoinicijativno 
grupa roditelja očistila betonski dio oko nogometnog igrališta, uz školu Eugena 
Kumičića iako se radi o javnoj površini i iako je to iziskivalo dosta vremena i truda te 
da im nije bilo teško upustiti se u tu akciju obzirom da na tom prostoru borave 
djeca. Mole i očekuju da ta, sada očišćena površina, ostane u koliko-toliko istom 
takvom stanju. Predstavnike MO mole da makar jednom tjedno osiguraju osobu(e) 
koje će pokupiti smeće i počistiti predmetne površine a djelatnike OŠ Eugen Kumičić 
da budu uporni u nastojanju da djeca smeće ne bacaju uokolo. Oni, kao roditelji, 
također će se potruditi da predmetne površine ostanu čiste. 

Vijeće MO Turnić, preko svoje Vijećnice, članice školskog odbora OŠ Eugen Kumičić 
izvijestiti će direktoricu škole i školski Odbor o problemu te će se zajedničkim 
djelovanjem učiniti sve da se osigura bolji i ugodniji boravak djece i roditelja na 
igralištu. 

 



 

 

 
AD 3 
Vijećnica Božidarka Matija Čerina predložila je da se prije odluke o odabiru prioriteta obiđe 
teren radi lakšeg donošenja odluka.  
Vijećnik Nikola Jurić ne slaže se s prijedlogom Vijećnice. 
 
Zaključak: 

 Vijeće prihvaća navedeni prijedlog sa četiri glasa ZA i jednim glasom PROTIV. 
 

 Vijećnik Nikola Jurić moli da se više ne preispituju odluke koje je donio prethodni 
saziv Vijeća. 

 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 

 
                  Miomira Milovanović Ivica Grozdanić 
 


