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Z A P I S N I K 
 

SA 15. SJEDNICE VMO  
 

15. sjednica VMO Turnić održana je 07. svibnja 2012. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 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 prioriteta malih komunalnih radova za 2013. godinu  
2. Prijedlog lokacije za šetnju pasa na području Turnića 
3. Prijedlog za utrošak preostalih novčanih sredstava na ureñenje dječjih igrališta 
4. Pripreme za obilježavanje Dana MO 

 
 

 

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

 
AD 1 

 

Nakon rasprave i analize pristiglih zahtjeva za uvrštenje u komunalne prioritete za 2013. godinu, 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo popis od 17 točaka. 
 
 

AD 2 

Vijeće donosi odluku da se kao potencijalna šetnica za pse predloži lokacija na granici MO Turnić i 
Sveti Nikola, istočno od broj 6 u Šibenskoj ulici. 
 
AD 3 

 

     Na traženje Odjela za komunalnu djelatnost da se Vijeće očituje o neutrošenim novčanim 
sredstvima za komunalne prioritete u iznosu od 14.400,00 kn, a shodno ranijem prijedlogu 
Odjela, Vijeće daje suglasnost da se sredstva utroše na ureñenje partera igrališta u dječjim 



  2

vrtićima na području Turnića, a naročito da se obrati pažnja na igrališta A. Barca 12 do 14 te A. 
Barca kod broja 3. 

 
 
AD 4 

  

Predsjednik izvješćuje o približavanju Dana MO, te o potrebnim pripremama i odlukama vezano za 
odvijanje programa. Kroz diskusiju je zaključeno da se program odvija kao i prethodnih godina, da 
se otvori likovna izložba, održe sportska natjecanja u šahu i kartama, za grañane pripremi mjerenje 
tlaka i šećera u krvi, te održi završna svečanost uz glazbu i domjenak. Vezano za glazbu Vijeće 
zaključuje da se pokušamo dogovoriti sa Zavičajnim klubom Slavonija, koji su se pokazali kao 
dobri u programima drugih mjesnih odbora. 
 
 
 

 
 

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 
 


