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Z A P I S N I K 
 

SA 31. SJEDNICE VMO  

 

31. sjednica VMO Turnić održana je 09. travnja 2014. (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. Prijedlog prioriteta malih komunalnih radova za 2015. godinu 
2. Sudjelovanje u sportskim natjecanjima mjesnih odbora za Dan Grada 
3. Pripreme za proslavu Dana Mjesnog odbora Turnić 
4. Razno 
 

 

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

 
AD 1 

 

     Predsjednik Vijeća je prezentirao prijedlog komunalnih prioriteta malih komunalnih radova za 
2015. godinu. Vidljivo je da je malo novih zahtjeva, a da su većinom na popisu ostali 
nerealizirani radovi iz ranijih godina, za koje nije bilo dovoljno financijskih sredstava. Ovu "listu 
želja" prosljeñujemo Odjelu za komunalni sustav na daljnju obradu, a vjerojatno će neko novo 
Vijeće odlučivati o redoslijedu prioriteta na jesen. Prijedlog prioriteta za 2015. godinu Vijeće je 
jednoglasno usvojilo. 

 
AD 2 
 

     Predsjednik je informirao Vijeće da opet predstoje takmičenja mjesnih odbora u nekim 
sportskim disciplinama povodom Dana Grada, pa predlaže da kao i do sada učestvujemo sa 
jednim parom kartaša. Vijeće je prijedlog prihvatilo. 

 
 
 



  2

AD 3 
 

     Prema Programu rada Vijeću predstoji organiziranje obilježavanja Dana Mjesnog odbora 12. 
lipnja. Planirali smo dogañanja iz područja kulture (glazba i likovna radionica), zdravstva  i 
sporta, pa u narednom periodu treba obaviti sve potrebno kako bi se program odradio na 
zadovoljstvo grañana. Prema potrebi vezano za ove dogañaje održat će se nova sjednica.  

 
AD.4. 

 

- Za ovu točku dnevnog reda nije bilo materijala 
      

 
 
 
 

 
 

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 
 


