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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  TURNIĆ  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-29/19 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  30.03.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 11. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

11. sjednica VMO Turnić održana je 30.03.2009. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Turnić, F. Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Viktor Požgaj, predsjednik VMO 
- Ida Zoričić, zamjenik predsjednika VMO 
- Niko Laća, član VMO 
- Marin Grgurić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Gino Bonetta, član VMO  
 
Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice VMO Turnić: 

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

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće o realizaciji komunalnih prioriteta za 2008. godinu 
2. Uputstvo za predlaganje prioriteta za 2010. godinu  
3. Predstavke grañana: 
-Ovlašteni predstavnik V. Benca 4a 
-Ana Miloš, F. Čandeka 36 
-Društvo multiple skleroze PGŽ 
-MO Škurinjska draga 
-Zahtjevi grañana: postavljanje betonske pečurke u A.Barca 20 
                              iscrtavanje parkirališta F.Čandeka 34 
                              postavljanje stupića uz zgradu F.Čandeka 31a 
4. Pripreme za obilježavanje Dana MO 
   
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 

      Nakon čitanja Izvješća o realizaciji komunalnih prioriteta za 2008. godinu 
      i kraće diskusije Vijeće donosi 

            Zaključak: 

Usvaja se Izvješće o realizaciji komunalnih prioriteta za 2008. godinu  
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AD 2 
      Uputstvo za predlaganje prioriteta malih komunalnih radova za 2010. godinu Vijeće je primilo 
na znanje. 
       

 
AD 3 
 
 Vijeće je nakon čitanja predstavki i diskusije donijelo slijedeći 
 
Zaključak: 
 
- Radove po zahtjevu ovlaštene osobe V.Benca 4a predložiti kroz prioritete za narednu 

godinu 
- Predstavku Ane Miloš u kojoj traži izgradnju rampe za invalida proslijediti u Rijeka 

promet na rješavanje u sklopu projekta "Otklonimo barijere" 
- Predstavku Društva multiple skleroze takoñer proslijediti Rijeka prometu na rješavanje 

kroz projekt "Otklonimo barijere" 
- Ponuda  MO Škurinjska Draga za sudjelovanje na uskršnjem turniru u šahu i briškuli i 

trešeti se prihvaća. Na turniru će sudjelovati 4 šahista i 3 kartaša. 
- Zahtjev grañana za postavljanje betonske "pečurke" u A.Barca 20 i postavljanje stupića 

u F.Čandeka 31 a proslijediti Rijeka prometu na utvrñivanje opravdanosti i daljnji 
postupak 

- Zahtjev za iscrtavanje parkirališta u F.čandeka 34 proslijediti u Rijeka promet. 
 
AD 4 

Vijeće utvrñuje da se Dani MO Turnić odvijaju od 5. svibnja do 12. svibnja 2009. godine. U tom 
razdoblju otvorili bi likovnu izložbu, mjerili tlak i šećer, održali sportska takmičenja i završili 
koncertom 12. svibnja na Dan MO. 

 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Darinka Ban Viktor Požgaj 
 
 
 
 

         
                                                  
 


