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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  TURNIĆ  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-28/17 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  29.10.2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

SA 9. SJEDNICE VMO TURNIĆ 
 

9. sjednica VMO Turnić održana je 29.10.2008. (srijeda) s početkom u 17:30 sati u prostorijama 
MO Turnić, F.Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Viktor Požgaj, predsjednik VMO 
- Ida Zoričić, zamjenik predsjednika VMO 
- Niko Laća, član VMO 
- Marin Grgurić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Gino Bonetta, član VMO  
 
Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice VMO Turnić: 

Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Donošenje Programa rada VMO za 2009. godinu 
2. Utvrñivanje redoslijeda prioriteta malih komunalnih radova za 2009. godinu  
3. Prijedlog odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora-informacija 
4. Predstojeće aktivnosti 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Predsjednik VMO g. Viktor Požgaj i tajnica MO prezentirali su prisutnim vijećnicima  Prijedlog 
programa rada u kome su uključeni svi raniji prijedlozi i primjedbe. Pripremljene obrasce na 
kojima se od ove godine iskazuju planirane aktivnosti, vijećnici su primili s pozivom za 
sjednicu. 

      Nakon kraće diskusije Vijeće donosi 
 
     Zaključak: 

Usvaja se Program rada Vijeća za 2009. godinu u predloženom obliku.  
 

 
 
AD 2 
      Gradski odjel za komunalni sustav obradio je po troškovima sve predložene komunalne     
      radove iz prioriteta za 2009. te zatražio da Vijeće utvrdi konačni redoslijed. 
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Zaključak: 
Vijeće je donijelo odluku da ostaje kod predloženog redoslijeda prioriteta malih komunalnih 
radova za 2009. godinu, tj. redom točke 1,2,3,4, i 5, te točke 9 i 10. Ovo iz razloga što točke 
od 6 do 9 financijski premašuju ukupna predviñena sredstva. 
 
AD 3 
 
 Vijeće je primilo na znanje  novu Odluku o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na 
području Grada Rijeke. 

 
 
AD 4 
 
Vijeće je analiziralo  Plan aktivnosti do kraja godine te donijelo 

Zaključak: 
Sve aktivnosti koje su planirane su i realizirane, a predstoji pripremiti i realizirati aktivnosti 
vezane za kraj godine, što uključuje podjelu darova djeci za Svetog Nikolu i predblagdansku 
sjednicu Vijeća. 
 
 
Sjednica je završila u 19:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Turnić: 
 

Darinka Ban Viktor Požgaj 
 
 
 
 

         
                                                  


