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Z A P I S N I K 
 

SA 9. SJEDNICE VMO  
 

9. sjednica VMO Turnić održana je 28.09.2011. (SRIJEDA) s početkom u 19:00 sati u prostorijama 
MO Turnić, Franje Čandeka 36b. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Viktor Požgaj, predsjednik VMO 
- Dario Kos, član VMO 
- Niko Laća, član VMO 
- Ida Zoričić, član VMO 
- Darinka Ban, tajnica MO 
 
Opravdano odsutan Adam Aličajić 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlozi za uvrštenje u Program rada VMO za 2012. godinu 
2. Zakon o postupanju s nezakonito izgrañenim zgradama, informacija 
3. Predstavke grañana 
4. Razno 

- informacija o učešću u sportskim natjecanjima 
- sudjelovanje u ekološkoj akciji MO Podmurvice-na graničnom terenu 
- očitovanje o uvoñenju nove autobusne stanice kod  

Parka Crvenog križa 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
Na zapisnik sa prethodne sjednice VMO nije bilo primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća je upoznao vijećnike s uputama za pripremu Prijedloga programa rada Vijeća 
za 2012. godinu. 
 
Zaključak: 
 
Vijeće donosi zaključak da se pripreme prijedlozi  sa istim aktivnostima kao i za tekuću 
godinu, jedino da se predvidi i predblagdanski program. 
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AD 2 
-Vijeće je primilo na znanje informaciju o Zakonu o postupanju s nezakonito izgrañenim zgradama, 
te preuzeli letke za svoje zgrade i susjede. 
 
 

 
AD 3 
 
Grañani iz Ulice Antuna Barca u svojoj predstavci traže da Vijeće posreduje kod nadležnih 
gradskih službi u vezi postavljanja table s natpisom o zabrani uvoñenja pasa na dječje igralište 
sjeverno od A.Barca 3a.e  
  
Zaključak: 
 
Vijeće donosi zaključak da se zahtjev proslijedi nadležnom Odjelu za komunalni sustav. 
 
AD 4 
-Predsjednik Vijeća izvješćuje vijećnike o učešću naših predstavnika u sportskim natjecanjima za 

Dan Sv. Vida, gdje su u briškuli i trešeti osvojili 1. mjesto, te o učešću za Dan MO Srdoči na 
njihovima turnirima u kartama i šahu. U šahu su osvojili 2,3 i 4 mijesto. 

 
-MO Podmurvice su uputile poziv našem Vijeću da se pridruži njihovoj ekološkoj akciji koja će se 

odvijati 15. listopada djelomično i na našem području uz Pančićeve stube i OŠ Turnić. Vijećnici 
rado prihvaćaju poziv i postavit će plakate na svoje zgrade, kada budu pripremljeni. 

 
- MO Mlaka traži potporu Vijeća za uvoñenje nove autobusne stanice kod Parka Crvenog križa, 

koja bi i grañanima s našeg područja takoñer bila potrebna. Vijeće prihvaća prijedlog i daje 
potrebnu potporu inicijativi sukladno tehničkim mogućnostima. 

-  Po prijedlogu vijećnika Daria Kos, zatražiti čišćenje stubišta od Pekare Sv. Matej prema 
parkiralištu i zgradi A.Barca 10a, te zatražiti postavljanje metalne ograde na niskom zidiću uz 
koji je s jedne strane opasna dubina. 

 
 
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 
 


