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Z A P I S N I K 

 
SA 21. SJEDNICE VMO  

 
21. sjednica VMO Turnić održana je 23. siječnja 2013. (srijeda) 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. Izvješće o radu Vijeća MO za razdoblje 01.01.do 31.12. 2012. godine,  
razmatranje i usvajanje 

2. Predstavke grañana 
3. Očitovanje o ureñenju prostora za šetnicu pasa 
4. Razno 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 
Na zapisnik sa prethodne sjednice nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno. 

 
AD 1 
Predsjednik Vijeća je konstatirao da su vijećnici primili materijale za ovu sjednicu, te je otvorio 
diskusiju o Izvješću o radu Vijeća za prethodnu godinu.Na Izvješće nije bilo primjedbi, te je 
jednoglasno usvojeno. 
  
Zaključak: 
Vijeće jednoglasno usvaja Izvješće o radu Vijeća MO za razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012. 
godine u predloženom obliku. 
 
AD 2 
Vijeću su se obratili grañani predstavkama: 
- F.Čandeka 29 radi slijevanja oborinskih voda u okućnicu 
- F.Čandeka 30 radi postavljanja rukohvata na prilazu stambenom objektu 
- Turnić 20 radi postavljanja nove javne rasvjete 
- Grañani iz Šibenske ulice radi osvjetljavanja sportskog igrališta 
 
Zaključak: 
Vijeće donosi odluku da predsjednik i članovi Vijeća obiñu sve navedene lokacije radi uvida 
u opravdanost zahtjeva, te radi prijedloga rješavanja kroz prioritete malih komunalnih 
radova u narednom periodu. 
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AD 3 
 
Vijeće je početkom prethodne godine, na zahtjev Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti 
predložilo lokaciju za ureñenje šetnice za pse i to na neureñenoj površini zapadno od Šibenske 6. 
Lokaciju je Direkcija prihvatila, te predložila ureñenje cijelog parka i zajedničke šetnice za MO 
Turnić i Sveti Nikola.  
 
Zaključak: 
Vijeće se jednoglasno pozitivno očitovalo o predloženom. 
 
AD 4 
Nije bilo novih prijedloga za ovu točku dnevnog reda. 
 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od jedne  (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Darinka Ban Viktor Požgaj 
 


