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         ZAPISNIK 
S 20. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
20. sjednica VMO Vojak održana je 12. rujna 2016. (ponedjeljak) s početkom u 11 sati u 
prostorijama MO Vojak, Mihanovićeva 1B. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Elena Šegota-Paladin, predsjednica VMO 
- Zlata Beg Zec, zamjenica predsjednice VMO 
- Jadranka Dumić, članica VMO 
- Nikola Dujić, član VMO 

 
Ostali nazočni: 

 
Sjednici nije bila nazočna: 
- Ružica Ažman, članica VMO 

 
 
Zapisnik s 19. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o aktivnosti 
- Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 

2. Predstojeće aktivnosti 
- Dan MO Vojak 
- Posjet Domu za djecu ''Ivana Brlić Mažuranić'' Lovran – podružnica Rijeka  

3. Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AD 1 
     Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin izvijestila je kako je u akciji Biramo 

najljepšu okućnicu, balkon i prozor sudjelovalo osamnaest (18) sudionika.  
     Podjela priznanja, zahvalnica i poklon bonova upriličeno je u četvrtak, 23. lipnja 2016. u 

prostorijama MO. 
      
     Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvješće. 
 
 

Ad 2 
A) Dan MO Vojak 

Za obilježavanje Dana MO Vojak organizirat će se slijedeće aktivnosti 
 

- Izložba slikara Josipa Jurasića 
vrijeme: od 26. do 30.9.2016. od 10 do 12 i od 17 do 19 sati 
prostor: MO Vojak 
Tajnik će pripremiti prigodni letak i plakate te obavijestiti medije.  
 

- Izložba projekata i dječjih radova Dječjeg vrtića Pčelice 
vrijeme: 28.9.2016. u 17 sati 
mjesto: DV Pčelice 
 

- Polaganje cvijeća na spomen obilježje 
vrijeme: 28.9.2016 u 16.30 sati 
mjesto: spomen obilježje na raskrižju ulica Drage Šćitara i Marohnićeve 

 
Zbog malog broja zainteresiranih građana za mjerenje tlaka i šećera u krvi proteklih 
godina, predloženo je da se ova aktivnost ne održi. 
 
Tajnik će za ove aktivnosti pripremiti prigodni letak, plakate te obavijestiti medije.    

 
B) Posjet Domu za djecu ''Ivana Brlić Mažuranić'' Lovran – podružnica Rijeka  

Vijeće MO predložilo je da se posjet upriliči u prvoj polovici listopada, a tajnik će 
pripremiti dopis donatorima. 
  

     Zaključak: 
A) Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo program obilježavanja Dana MO Vojak. 
B) Vijeće MO jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 
AD 3 

A) Prometna problematika – dopis g. Vladimira Sroka 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je sa odgovorom u kojem Odjel gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem predlaže uređenje 
prostora kroz komunalne prioritete za 2017. godinu.  
S obzirom da je rok o prijavi komunalnih prioriteta prošao VMO  predložilo je da se isto 
predloži za 2018. godinu ili kroz ostatak sredstava za 2016. ili 2017. godinu. 
  
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
 



B) Dječje igralište Vojak 
Zamjenica predsjednice VMO gđa. Zlata Beg Zec istaknula je kako je dječje igralište 
nakon radova KD Energo d.o.o. ostalo neuređeno te je predložila da se od nadležnih 
zatraži vraćanje izgleda igrališta u prijašnje stanje. 
   
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
C) Asfaltiranje parkirališta – Slavka Krautzeka 92 A/B/C 

Zamjenica predsjednice VMO gđa. Zlata Beg Zec predložila je da Odjel gradske 
uprave za komunalni sustav započne sa uređenjem parkirališta u Ulici Slavka 
Krautzeka 92 A/B/C krajem ove godine. 
Tajnik je istaknuo kako su na sastanku sa predstavnicima navedenog Odjela i TD 
Rijeka promet d.d. dogovoreni radovi u 2017 godini kroz komunalne prioritete. Za isto 
je MO Vojak odvojio 100.000,00 kn. 
Predloženo je da tajnik podsjeti nadležne na dogovor. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
 

Sjednica je završila u 12 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Vojak: 
 

                      Marijan Matković                           Elena Šegota-Paladin 
 

 


