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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  TURNIĆ  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-29/20 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  29.04.2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 12. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

12. sjednica VMO Turnić održana je 29.04.2009. (srijeda) 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 11. sjednice VMO Turnić: 

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

DNEVNI RED 
 
1. Utvrñivanje prioriteta malih komunalnih radova za 2010.  
4. Obilježavanje Dana MO – program i zadaci 
   
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 

      Na listi prioriteta komunalnih radova za 2010. godinu našlo se 15 prijedloga. Vijeće je zaključilo 
da se na vrh popisa stave prijedlozi iz ranijih godina koji nisu još došli na red radi nedostatka 
sredstava, a onda novi prijedlozi i prijedlozi Vijeća. Konačni redoslijed Vijeće će utvrditi nakon 
povratne informacije Odjela za komunalni sustav o valjanosti prijedloga i vrijednosti radova. Tako 
svrstane prijedloge komunalnih radova Vijeće je jednoglasno usvojilo. 
 
            Zaključak: 

Usvaja se prijedlog prioriteta malih komunalnih radova za 2010 godinu.  
 

AD 2 
      Vezano za obilježavanja Dana Mjesnog odbora, pripreme su sve izvršene. Za prvi u nizu 
dogañanja, likovnu izložbu Željka Delača, pozivi i plakati su otpremljeni i dogovoren glazbeni 
program. Mjerenje tlaka i šećera u krvi dogovoreno je sa Gradskim Društvom Crvenog križa za 07. 
svibnja od 09.00 do 11.00 sati, a plakate će preuzeti članovi Vijeća i pravovremeno postaviti na 
mjesta za oglašavanje. Turniri u briškuli i trešeti i šahu će biti održani po planu u subotu 09. 
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svibnja, jer ima dovoljno prijavljenih ekipa i pojedinaca. Potrebne stolove ćemo posuditi iz MO 
Pehlin, a predsjednik Vijeća će se pobrinuti da stolovi budu rasporeñeni prema potrebi turnira. 
Takoñer je već dogovorena i završna svečanost  sa koncertom Fratellanze za 12. svibnja. 
       

 
 
 
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 
 
 
 
 

         
                                                  
 


