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Z A P I S N I K 

 
SA 25. SJEDNICE VMO  

 
25. sjednica VMO Turnić održana je 18. rujna 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. Rebalans Financijskog plana Vijeća MO za 2013. g. 
2. Predstavka grañana, A.Španca broj 2 
3. Prijedlog rješenja za Područni park Turnić 
4. Pripreme za donošenje programa rada Vijeća za 2014. g. 

 
 

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

 
AD 1 
 
    Rebalans financijskog plana za 2013. godinu odnosi se na izmjenu pozicije s koje se plaća 

glazbeni program za Dan mjesnog odbora. Naime, sa pozicije "Ostale usluge"  novčana 
sredstva su prenijeta na poziciju "Osobne i intelektualne usluge".Ovu izmjenu Vijeće je 
jednoglasno prihvatilo. 

 
AD 2 
 
    Iz Ulice Antuna Raspora Španca broj 2 upućena je Vijeću Mjesnog odbora predstavka u kojoj se 

traži rušenje drvarnica na sjevernoj strani njihovog objekta, te parkirnog mjesta koje je privatno 
ureñeno u okolišu zgrade.  

 
Zaključak: 
 
- Vijeće donosi zaključak da drvarnice, kao ni parkirno mjesto nikome ne smeta u 

komunikaciji, a predstavka je poslana anonimno, pa se ne može ni odgovoriti 
pošiljaocu. 

 



  2

AD 3 
 
Vijeće Mjesnog odbora planiralo je kroz prioritete malih komunalnih radova za ovu godinu izradu 

projektne dokumentacije za ureñenje Područnog parka Turnić /sjeverno od benzinske pumpe/. 
Projektna dokumentacija je izrañena, te su Vijeću ponuñene 3 varijante ureñenja Parka.  

 
Zaključak: 
 
Vijeće donosi zaključak da se prihvati "suha" varijanta, oznake 1B, za koju smatra da će 

najbolje zadovoljiti potrebe grañana. 
 
AD 4 
 
Vijeće je upoznato s Uputama za donošenje Programa rada Vijeća za 2014. godinu uz napomenu 

da se uzme u obzir činjenica da je iduća godina izborna, a takoñer da se postupa racionalno u 
financijskom smislu. Rok za donošenje   Programa rada je 15. listopad, pa će iduća sjednica s 
pripremljenim prijedlogom biti prije toga roka. 

 
 
 
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 
 


