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Z A P I S N I K 
 

SA 19. SJEDNICE VMO  
 

19. sjednica VMO Turnić održana je 15. studenoga 2012. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Turnić, Franje Čandeka 36b. 
 
 
 

Sjednici su bili nazočni: 
- Viktor Požgaj, predsjednik VMO 
- Niko Laća, član VMO 
- Dario Kos, 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. Utvrñivanje konačnog redoslijeda prioriteta u održavanju objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture na području MO Turnić za 2013. godinu 

2. Razno 
 
 

 

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

 
AD 1 
 

Predsjednik Vijeća prije prelaska na utvrñivanje konačnog redoslijeda komunalnih prioriteta, 
osvrnu se na prioritete za tekuću 2012. godinu. Naglasio je da je iz Rijeka prometa došla 
informacija da su radovi za tekuću godinu ugovoreni i da će ovih dana krenuti radovi. Radi 
povoljnijeg ugovaranja nekih stavki, vjerojatno će doći do potrebe odreñivanja dodatnih lokacija za 
utrošak na taj način preostalih sredstava. O tome će ovo Vijeće biti pravovremeno obaviješteno. 
Nadalje, predsjednik prelazi na utvrñivanje redoslijeda komunalnih radova za 2013. godinu. U 
zadanih 340.000,00 kn nemoguće je svrstati našu listu od 17 zahtjeva. Neke stavke je potrebno 
odgoditi za naredni period, a  za neke izvršiti pripremne radnje ili smanjiti zahvate, kako bi što više 
zahtjeva bilo obuhvaćeno. Vijeće jednoglasno usvaja predloženi konačni redoslijed komunalnih 
prioriteta za 2013. godinu. 
. 
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AD 2 
 

-Predsjednik Vijeća informira vijećnike da je slučajno uočio da je otvorena Škola nogometa na 
školskom igralištu OŠ E.Kumičić, te da je javnost informirana da se dio igrališta i grañanima daje 
na korištenje. Vijeće je iskazalo nezadovoljstvo što o ovom dogañaju nije izvješten Mjesni odbor, 
jer bi upravo naši grañani trebali igralište i koristiti.  
- Predsjednik takoñer izvještava Vijeće da će akcija prikupljanja potrepština za socijalnu 
samoposlugu započeti 19. i trajat će do 23. studenoga. U našem prostoru bi trebalo dežurati od 10 
do 12 sati , te poziva članove Vijeća da u to vrijeme budu prisutni u ovim prostorijama. 
 
 

 

 
 

 
 
 

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 
 


