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Z A P I S N I K 
 

SA 14. SJEDNICE VMO  
 

14. sjednica VMO Turnić održana je 26.03.2012. (ponedjeljak) 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. Prijedlog za imenovanje povjerenika civilne zaštite za područje MO 
2. Prijedlozi grañana za uvrštenje u prioritete komunalnih radova  
3. Mogućnost izgradnje kolnog pristupa zgradi Šibenska 1, upit grañana 
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 
donijelo odluku da se za povjerenika civilne zaštite za područje MO Turnić predloži Igor Papaj, 
A.Barca 18, roñen 01.05. 1964. godine po zanimanju brodski električar, a koji nije u radnom 
odnosu. Predložena osoba je voljna obavljati poslove koji se budu tražili. 
 
 
AD 2 
Pristigla su dva prijedloga za uvrštenje u male komunalne radove za predstojeći period. Jedan se 
odnosi na podzid oko dječjeg igrališta izmeñu ulica Turnić, Šibenske i Vinka Benca, a drugi na više 
radova u okolišu zgrade Šibenska 1. 
Vijeće je zaključilo da će se izvršiti  izvid na terenu, te potrebno predložiti kroz prioritete malih 
komunalnih radova za narednu godinu. 
 
AD 3 



  2

 
     Milkica Ilijašić iz Šibenske 1 u svojoj predstavci traži izgradnju kolnog pristupa njezinom 

stambenom objektu, jer takav nije nikad izgrañen radi konfiguracije terena i znatnih financijskih 
sredstava koji bi takav zahvat zahtijevao. 

 
 Zaključak: 
 
    Vijeće zaključuje da se ovaj problem ne može riješiti kroz prioritete malih komunalnih 

radova, jer ovakav zahvat spada u razvojne planove, te donosi odluku da se uputi upit 
Odjelu za komunalni sustav, Direkciji plana i razvoja o postupanju vezano za ovaj 
predmet. 

 
 
AD 4 
 Nije bilo predmeta za ovu točku dnevnog reda. 
 
 
 
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 
 


