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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  TURNIĆ  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-29/25 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  09.12.2009. 
                                     

ZAPISNIK 
SA 17. SJEDNICE VMO TURNIĆ 

17. sjednica VMO Turnić održana je 09.12.2009. (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 16. sjednice VMO Turnić: 

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

DNEVNI RED 
1. Prijedlog  za utrošak viška sredstava za proširenje javne rasvjete u 2009. godini 
2. Očitovanje o prijedlogu upisnih područja osnovnih škola 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD  1 
Prema Planu komunalnih prioriteta na području MO Turnić u 2009. godini za proširenje javne 
rasvjete osiguran je iznos od 52.000,00 kn. Nakon dovršetka radova na svim lokacijama iz Plana, 
potrošeno je 33.838,98 kn, što znači da je iznos od 18.161,02 kn ostao nerealiziran. Energo d.o.o. 
kao izvoñač radova zatražio je prijedlog za utrošak viška sredstava. Nakon rasprave Vijeće je 
donijelo 
Zaključak: 
Višak novčanih sredstava da se utroši na skraćivanje postojećeg stupa javne rasvjete i 
montažu novog rasvjetnog tijela kod F.Čandeka 38, te da se u Ulici Turnić od broja 2 do 
broja 14 izvrši zamjena starih i razbijenih rasvjetnih tijela na postojećim stupovima javne 
rasvjete. 
 
AD 2 
 
Vijeće je analiziralo prijedlog upisnih područja osnovnih škola, te nakon rasprave donijelo  
Zaključak: 
U prijedlogu upisnih područja naše osnovne škole ne treba ništa  mijenjati, jer do Vijeća 
nisu nikada stigle nikakve primjedbe u vezi s ovim predmetom.  
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (1) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Darinka Ban Viktor Požgaj 
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