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ZAPISNIK 

SA 19. SJEDNICE VMO  
 

19. sjednica VMO Turnić održana je 31.03.2010. (SRIJEDA) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Turnić, Franje Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Viktor Požgaj, predsjednik VMO 
- Ida Zoričić, zamjenik predsjednika VMO 
- Gino Bonetta, član VMO 
- Marin Grgurić, član VMO 
- Niko Laća, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VMO Turnić: 
Vijeće je jednoglasno, bez primjedbi usvojilo zapisnik sa 18. sjednice. 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Utvrñivanje prioriteta malih komunalnih radova za 2011. godinu 
2. Prijedlog dodatne lokacije po prioritetima iz 2009. godine 
3. Razno 

 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 
Nakon analize pristiglih prijedloga i zahtjeva za uvrštenje u prioritete malih komunalnih 
radova za 2011. godinu, Vijeće donosi 
 
 
Zaključak: 

• Predloženi, a ne izvršeni radovi zbog nedostatka sredstava u 2010. godini predlažu 
se za 2011. godinu i dodaju svi prijedlozi pristigli po objavljenom javnom pozivu 
grañanima. Uvrstiti takoñer drugu fazu radova na parkiralištu kod A.Raspora Španca 
br. 5, kao i nastavak ureñenja okoliša iste zgrade na način da se postavi ograda na 
jugoistočnom dijelu objekta. 
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AD 2 
Vijeće je donijelo odluku da se neutrošena sredstva iz prioriteta za 2009. godinu u iznosu od 
3.847,67 kn s PDV-om utroše na postavljanje rukohvata duž stubišta i djelomično ograde 
nasuprot Staračkom domu, G. Carabino 6.  
      
AD 3 
Budući da predstoje izbori za Vijeće MO, razmatran je prijedlog da se nešto ranije izvrši program 
planiran za obilježavanje Dana MO. Vijeće donosi  
 
    Zaključak: 

Predsjednik Vijeća, gosp. Viktor Požgaj će zajedno s tajnicom MO utvrditi moguće 
datume  za održavanje sportskih takmičenja, kao i za postavljanje likovne izložbe i 
kulturno-zabavni program, o čemu će se Vijeće još očitovati na slijedećoj sjednici. 

 

 
 
 
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 
 


