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ZAPISNIK 
SA 8. SJEDNICE VMO TURNIĆ 

 
 
8. sjednica VMO Turnić održana je 29. listopada 2019. godine (utorak) 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 

 Božidarka Matija Čerina, članica VMO 

 Miomira Milovanović, tajnica MO 
 
Sjednici nije bio nazočan: 

 Šemsi Beljulji, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Turnić: 
 

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

                                                  DNEVNI RED 
 
 

1. Programi Vijeća 
2. Razno 

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Ivica Grozdanić je obavijestio da će Vijeće u prosincu realizirati dvije planirane programske 
aktivnosti – Doček Sv. Nikole i Predblagdanska druženja.  
 



 

 

Zaključak:  

 U okviru programske aktivnosti Doček Sv. Nikole, planiran je program u petak 

6. prosinca s početkom u 17:00 sati. Planira se održati predstava za djecu i 

podjela slatkih paketića. 

 U okviru programske aktivnosti Predblagdanska druženja održati će se 

kreativna radionica u terminu prema dogovoru sa voditeljicom radionice, dok 

se druženje sa najbližim suradnicima planira za petak, 13. prosinca 2019. s 

početkom u 18 sati. 

 Vijeće je sve informacije primilo na znanje o na slijedećoj sjednici će se donijeti 

konačni zaključci. 

 

AD 2 
 

Vijeće je primilo dopis u kojem se navodi da nema  rasvjete na lokaciji iznad osnovne škole 
Turnić, vrtića prema Podmurvicama kuda djeca prolaze sporednim putem kroz šumicu te 
dalje do parkinga na raskršću. Budući da je djeci koja žive iznad škole to najkraći i najlakši 
put mole da se postavi rasvjeta na toj lokaciji. 
 

 Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da podrži molba stanara i uputi 
nadležnim službama na daljnje postupanje. 
 

Vijeću se obratila stanarka ulice Giusepe Carabino s molbom da se pješački prijelaz u blizini 
broja 7 obilježi na neki način ili da se postave ležeći policajci. Naime tim pješačkim 
prijelazom svakodnevno prolaze djeca a auti se kreću neprimjerenom brzinom te je opasnost 
velika. U cilju sigurnosti djece moli Vijeće da podrži molbu. 

 

 Vijeće je jednoglasno donijelo odluku da podrži molba stanara i uputi 
nadležnim službama na daljnje postupanje. 

 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 

 
                  Miomira Milovanović Ivica Grozdanić 
 


