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Z A P I S N I K 

 
SA 26. SJEDNICE VMO  

 
26. sjednica VMO Turnić održana je 16.listopada 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. Donošenje programa rada Vijeća MO za 2014. godinu 
2. Razno 
 

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

 
AD 1 
 
    Program rada za 2014. godinu  obrazložili su predsjednik Vijeća i tajnica MO, naglašavajući da  

je pripremljen prijedlog koji je uvažavao iduću izbornu godinu, kao i rukovodeći se 
racionalnošću u financijskom smislu. Planirani su programi iz područja sporta, Prigodna 
dogañanja, Obilježavanje Dana MO, Doček Svetog Nikole, te predblagdansko druženje. 

 
Zaključak: 
 
Vijeće jednoglasno usvaja Program rada Vijeća MO Turnić za 2014. godinu. 
 
AD 2 
 
- Grañani su predstavkom zatražili od Vijeća ureñenje stubišta koje povezuje Krčku sa 

Zvonimirovom ulicom.  
 
Zaključak: 
 
- Vijeće donosi zaključak da se radovi na obnovi predmetnog stubišta uvrste u prioritete 

komunalnih radova u narednom razdoblju. 
 



  2

- Odjel gradske uprave za poduzetništvo zatražilo je mišljenje Vijeća o zahtjevu ugostiteljskih 
objekata na našem području ðir i Donattelo, za dužim radnim vremenom 02. i 09. studenoga 
radi organiziranja party-a i to do 02. sata. 

 
 

Zaključak: 
 
     Vijeće donosi zaključak da se može dozvoliti duže radno vrijeme prema zahtjevu 

ugostiteljskih objekata. 
 
- Predsjednik Vijeća je podsjetio i pozvao vijećnike na ekološku akciju koja je predviñena 

Programom rada za ovu godinu, a koja se odnosi na čišćenje raslinja i smeća na prostoru 
budućeg Područnog parka Turnić, sjeverno od benzinske stanice. Eko akcija bi se odvijala u 
suradnji sa susjednim-graničnim MO Podmurvice i to u subotu, 26. listopada od 9.00 sati dalje. 

 
 
 
 
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 
 


