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Z A P I S N I K 

 
SA 24. SJEDNICE VMO  

 
24. sjednica VMO Turnić održana je 10. srpnja 2013. (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 
- 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. Predstavke grañana: 

-Tomislav Pranjić, A.Kosića Rika 6 
-Povjerenik zgrade A. Barca 16 

      2.  Donošenje mišljenja o dužem radnom vremenu caffe bara Donatello 
      3.  Razno 

 
 

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

 
AD 1 
 
  -   Vijeću Mjesnog odbora obratio se Tomislav Pranjić s molbom da se zatraži postavljanje 

rukohvata uz stubište  i stupića kao prepreku parkiranju na ulazu zgrade A. Kosića Rika 6. 
 
Zaključak: 
 
Vijeće donosi zaključak da se uputi dopis Rijeka prometu radi utvrñivanja opravdanosti 

zahtjeva i postupanja po traženom 
 
-   Zahtjev za postavljanje rukohvata uz stubišta prema ulazima u stambenu zgradu u Ulici A. 

Barca kod kućnih brojeva 14, 16,18 i 20 uputio je povjerenik zgrada. 
-  
Zaključak: 
 
- Konstatirano je da su spomenuta stubišta  izgrañena od kamena, te nesigurna za 

pješake, a zidić sa strana stubišta vrlo nizak. Vijeće donosi zaključak da se zahtjev za 
postavljanje rukohvata uputi Rijeka prometu. 

 



  2

AD 2 
 
Caffe bar Donatello zatražio je odobrenje za duže radno vrijeme do 2,00 sata u dane 13. i 20. 

srpnja 2013. godine  radi organiziranja partya. 
 
Zakjlučak: 
 
Budući da nije bilo pritužbi grañana na dosadašnji rad caffe bara Donatello, Vijeće donosi 

pozitivno mišljenje o traženom dužem radnom vremenu. 
 
AD3 
 
Zaključeno je da je vrijeme godišnjih odmora počelo, te da se Vijeće u kolovozu neće sastajati 

ukoliko ne bude neke hitne potrebe. 
 
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 
 


