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Z A P I S N I K 
 

SA 5. SJEDNICE VMO  
 

5. sjednica VMO Turnić održana je 14.12.2010. (UTORAK) s početkom u 18:00 sati u prostorijama 
MO Turnić, Franje Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Viktor Požgaj, predsjednik VMO 
- Adam Aličajić, zamjenik predsjednika VMO 
- Dario Kos, član VMO 
- Niko Laća, član VMO 
- Ida Zoričić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Informacija o prihvaćanju predloženih programa Vijeća MO za 2011. godinu 
2. Prijedlog dodatne lokacije za izvoñenje radova iz viška neutrošenih sredstava  

za komunalne prioritete iz 2010. godine 
3. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća, gosp. Viktor Požgaj podsjetio je članove Vijeća na postupak donošenja 
programa rada Vijeća. Naime nakon izvršenog predlaganja, resorni gradski odjeli povratno 
obavještavaju MO o financiranju ili sufinanciranju pojedinih prijedloga iz programa.  Tako za naš 
Mjesni odbor, Gradski odjel za sport i tehničku kulturu prihvaća financiranje sportskih aktivnosti u 
traženom iznosu od 2450,00 kn. Odjel za gradsku samoupravu i upravu financirat će u potpunosti 
3 predložena programa, Obilježavanje Dana žena, Dan Mjesnog odbora, te program za djecu 
"Doček Svetog Nikole" u ukupnom  iznosu od 18.900,00 kn. Vijeće je informaciju primilo na znanje. 
 
 
 
 



  2 

 

 
AD 2 
Rijeka promet je zatražio da Vijeće predloži dodatne lokacije po prioritetima iz 2010. godine jer je 
nastala razlika planiranih i ugovorenih sredstava za 2010. godinu u iznosu od 9.308,31 kn .    
 
 
Zaključak: 

• Vijeće jednoglasno donosi zaključak da se razlika novčanih sredstava utroši na 
postavljanje rukohvata na stubištu od kućnih brojeva 7 i 13 Ulice Antuna Barca 
prema Trgovačkom centru "Plodine", te rukohvat uz stubište od Ulice Vinka Benca 
prema kućnom broju 7 u Šibenskoj ulici. 

 
 
AD 3 
 
-Vijeće je raspravljalo o kontejnerima za prikupljanje sekundarnih sirovina. Konstatirano je da bi 
bilo potrebno postaviti kontejner za staklo nasuprot Pošte uz već postavljeni kontejner za papir. O 
tome obavijestiti "Čistoću". 
 
-Budući da je ovo zadnja sjednica u tekućoj godini, Vijeće je završilo sjednicu s čestitkama za 
uspješan rad i u narednoj godini. 
 
 
Sjednica je završila u 21.00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Darinka Ban Viktor Požgaj 
 

 


