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ZAPISNIK 

SA 1. SJEDNICE VMO  
 

1. sjednica VMO Turnić održana je 17.06.2010. (ČETVRTAK) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Turnić, Franje Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Viktor Požgaj, predsjednik VMO 
- Adam Aličajić, zamjenik predsjednika VMO 
- Dario Kos, član VMO 
- Niko Laća, član VMO 
- Ida Zoričić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Pravila Mjesnog odbora, rasprava i usvajanje 
2. Prijedlog Poslovnika o radu vijeća mjesnog odbora, rasprava i usvajanje 
3. Donošenje odluke o ovlaštenim osobama za raspolaganje sredstvima na žiro-računu 

mjesnog odbora 
4. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 Predsjednik VMO je pojasnio da su izmjene u Pravilima Mjesnog odbora nužne radi usklañenja sa 
Statutom Grada.   
 
Zaključak: 

• Vijeće jednoglasno usvaja Pravila Mjesnog odbora u predloženom obliku. 
 

 
AD 2 
Prijedlog Poslovnika o radu Vijeća MO usklañen je sa Statutom Grada, pa se u tome i sastoje 
promjene. 
      
Zaključak: 

• Vijeće jednoglasno usvaja Poslovnik o radu Vijeća MO u predloženom obliku. 
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AD 3 

Vijeće jednoglasno donosi odluku da su ovlašteni za raspolaganje sredstvima na žiro-
računu Mjesnog odbora predsjednik Vijeća, gosp. Viktor Požgaj i zamjenik predsjednika 
Vijeća, gosp. Adam Aličajić. 

 
 
AD 4 
 
-    Tajnica MO je pripremila i uručila članovima Vijeća  dokumente i radne materijale kako bi se 
      upoznali s funkcioniranjem Vijeća. Takoñer,  članovi Vijeća su upoznati s predstojećim  

aktivnostima u praćenju izvršenja radova komunalnih prioriteta za 2010. godinu, kao i 
pripremama za donošenje programa rada Vijeća.  

-    Vijeće je raspravilo i predstavku grañanina iz Šibenske ulice, koji se zalaže za popravak i 
obnovu igrališta. Vezano za to, Vijeće je konstatiralo da su radovi na predmetnom igralištu već 
predloženi kroz komunalne prioritete za 2011. godinu. Takoñer da se zatraži od Odjela za 
komunalni sustav barem krpanje rupa na ogradi igrališta. 

 
 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21.00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Darinka Ban Viktor Požgaj 
 


