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Z A P I S N I K 
 

SA 13. SJEDNICE VMO  
 

13. sjednica VMO Turnić održana je 28.02.2012. (utorak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Turnić, Franje Čandeka 36b. 
 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Viktor Požgaj, predsjednik VMO 
- Dario Kos, član VMO 
- Niko Laća, član VMO 
- Ida Zoričić, član VMO 
- Adam Aličajić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Financijski plan Vijeća MO za 2012. godinu  
2. Pripreme za provoñenje programa rada Vijeća, 

- Obilježavanje Meñunarodnog dana žena 
3. Prijedlog za imenovanje povjerenika civilne zaštite 

na području mjesnog odbora 
4. Razno 

 
 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 
Na zapisnik sa prethodne sjednice nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno. 

 
AD 1 
 
Nakon kraće rasprave i potrebnih pojašnjenja koje je dao predsjednik, Vijeće je jednoglasno 
usvojilo Financijski plan VMO za 2012. godinu. 
 
 
AD 2 
Programom rada Vijeće je predvidjelo obilježavanje Meñunarodnog Dana žena, za koji već sad 
treba izvršiti pripreme. Zaključeno je da se tim povodom u suradnji s MO Sveti Nikola i Mlaka 
postavi likovna izložba Likovne kolonije Mlaka, te održi cjelovečernji koncert Klape Opatija. Svim 
ženama na ulazu u dvoranu poklonit će se cvijet, a nakon koncerta će biti druženje uz skroman 
domijenak. Vijeće prihvaća predloženi program i utrošak financijskih sredstava predviñen 
financijskim planom za tu namjenu. 
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AD 3 
 
     Služba za zaštitu na radu, zaštitu od požara, obrambene pripreme i zaštitu i spašavanje, 

zatražila je od Vijeća da predloži osobu za povjerenika civilne zaštite za područje našeg 
Mjesnog odbora, a temeljem odredbi Zakona o zaštiti i spašavanju u slučaju neposredne 
prijetnje od nastanka katastrofe ili veće nesreće na području grada Rijeke.  

 
Zaključak: 
 
Članovi vijeća će za iduću sjednicu  krajem ožujka pripremiti prijedlog osobe za 
povjerenika civilne zaštite. 
 
AD 4 
 

- Gospodin  Laća prenosi zahtjev grañana da se orežu stabla na adresi 
A.Kosića Rika 4 

- Ponovno se podsjeća na potrebu požurnice za orezivanje drvoreda u Ulici  
A.Kosića Rika 8 do 10. 

 
 
 
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 
 


