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Z A P I S N I K 
 

SA 17. SJEDNICE VMO  
 

17. sjednica VMO Turnić održana je 12. rujna 2012. (srijeda) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Turnić, Franje Čandeka 36b. 
 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Viktor Požgaj, predsjednik VMO 
- Niko Laća, član VMO 
- Ida Zoričić, član VMO 
- Adam Aličajić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Opravdano odsutan: Dario Kos, član VMO 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Komunalni prioriteti mjesnih odbora-informacija i očitovanje 
2. Pripreme za izradu Programa rada Vijeća za narednu godinu-upute 
3. Razno 
 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 
Na zapisnik sa prethodne sjednice nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno. 

 
AD 1 
 
Pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu uputio je dopis Vijeću MO s uputama i 
postupcima oko predlaganja i realizacije Prioriteta malih komunalnih radova na području Mjesnog 
odbora. Vijeće je pozvano da se očituje o potrebi održavanja zajedničkog sastanka sa sudionicima 
realizacije komunalnih prioriteta, Energo, d.o.o ,Rijeka promet,d.d. i Gradskim odjelom za 
komunalni sustav.  
 
Zaključak: 
 
Vijeće je mišljenja da se takav sastanak održi, jer se na taj način najbrže doñe do novih 
informacija iz komunalne domene, te da se o tome obavijesti Odjel za samoupravu i upravu. 
 
 



  2

AD 2 
 
Pisane Upute za izradu programa rada za 2013. godinu su Vijećnici primili, te se pristupilo 
raspravi. Zaključeno je da se u ponešto izmijenjenim obrascima planira program sličan 
prošlogodišnjem, s tim da se za iduću godinu pripremi i program iz područja poduzetništva – 
odnosno ekološka akcija. Naime, Vijeće je već sudjelovalo u eko- akciji na graničnom području uz 
Pančićeve stube sa susjednim MO Podmurvice. Akciju treba nastaviti da bi se uredila i proširila 
šetnica prema OŠ Turnić. 
 
 
Zaključak: 
 
Program rada pripremiti do 15. listopada kako bi se obavile sve potrebne radnje i pripremio 
financijski plan do kraja tekuće godine. 
 
 
AD 3 
 
Odjel za komunalni sustav zatražio je pomoć u lociranju jarbola za isticanje zastava, kako bi se 
brže došlo do podataka o njihovoj lokaciji i vlasništvu, a u svrhu održavanja i otklanjanja neželjenih 
posljedica u slučaju dotrajalosti i njihovog rušenja. Vijeće je informaciju primilo na znanje, te će 
podatke dojaviti u tajništvo ukoliko na terenu pronañu jarbole. 
 
 
 
 
 
 
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 
 


