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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  TURNIĆ  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-29/24 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  21.10.2009. 
                                     

ZAPISNIK 
SA 16. SJEDNICE VMO TURNIĆ 

16. sjednica VMO Turnić održana je 21.10.2009. (srijeda) s početkom u 19:00 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 
- Gino Bonetta. član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice VMO Turnić: 
-Predsjednik Vijeća je izvijestio o preuzetoj obvezi utvrñivanja potrebe asfaltiranja prilaza 
parkiralištu u Zvonimirovoj 48. Postoji opravdana potreba za tim radovima, pa Vijeće zaključuje da 
se zatraži asfaltiranje iz viška sredstava za komunalne prioritete u 2009. godini. 
-Nakon utvrñivanja činjenica o postavljanju javne rasvjete u F.Čandeka 34 kod Energa kao 
izvoñača radova, Vijeće zaključuje da ne može prihvatiti razloge g-ñe. Berlafa koja se žalila da joj 
svjetlo smeta. Vijeće uvažava i činjenicu da je svojim potpisom velika većina suvlasnika zgrade 
zatražila postavljanje javne rasvjete. 

Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
1. Prijedlog dodatne lokacije za utrošak viška sredstava za komunalne prioritete u 2009. godini 
2. Utvrñivanje redoslijeda komunalnih prioriteta za 2010. godinu 
3. Prihvaćanje programa rada Vijeća MO za 2010. godinu 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD  1 
Rijeka promet kao izvoñač radova predloženih kroz komunalne prioritete za 2009. godinu, 
ugovorio je povoljniju cijenu sa izvoñačima, pa je ostao višak od 51.935,86 kn za koji Vijeće treba 
predložiti dodatne lokacije. Nakon diskusije Vijeće donosi 
 
Zaključak: 
Višak novčanih sredstava da se utroši na asfaltiranje pristupa parkiralištu u Zvonimirovoj 
ulici kod broja 48, izvrše dodatni radovi u Ulici A. Barca kod broja 6a i 6b  te postavi 
rukohvat na stubištu nasuprot Staračkom domu G. Carabino 6. 
 
AD 2 
 
Vijeće je analiziralo prijedlog prioriteta komunalnih radova za 2010. godinu i uvažavajući 
raspoloživa sredstva, te starost zahtjeva donijelo slijedeći 
 
Zaključak: 
Potvrñuje se predloženi redoslijed prioriteta komunalnih radova za 2010. godinu, tj. točke 
1,2,3 i 4, te točka 6. do visine ukupnih sredstava od 351.000,00 kn. 
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AD 3 
Vijeće je u više navrata raspravljalo o Programu rada Vijeća za 2010. godinu, te jednoglasno 
donosi 
 
Zaključak: 
Usvaja se Program rada Vijeća za 2010. godinu u predloženom obliku. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 


