
1 MO Vojak – Izvješće o radu Vijeća MO Vojak za 2015. godinu 

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR VOJAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
 
KLASA:  026-05/14-01/32 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-15 
Rijeka,  1. veljače 2016. 
                                    

 
 

GRAD RIJEKA 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
Direkcija za mjesnu samoupravu 
Trpimirova 2/IV 
51000 Rijeka 

   
 
 
 

I Z V J E Š Ć E 
O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE 
 
 
1. Aktivnosti Vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 

prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti, financijski plan) 

      Vijeće je tijekom 2015. godine provodilo slijedeće aktivnosti: 
� Utvrdilo je probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog 

poziva građanima za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja 
područja mjesnog odbora putem pojedinačnih zahtjeva građana i procjenom članova 
Vijeća. 

� Utvrdilo je prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja po stupnju važnosti 
rješavanja problema za građane s područja mjesnog odbora. 

� Utvrdilo je ostale potrebe i interese građana putem pojedinačnih zahtjeva građana, 
ovlaštenih osoba stambenih objekata i procjenom članova Vijeća i dijelom ih uvažilo i 
uneslo u prijedloge programa aktivnosti – rada Vijeća mjesnog odbora.  

� Izradilo je program rada Vijeća.  
� Izradilo je financijski plan i rebalans financijskog plana Vijeća. 

 
 
2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci  

      Vijeće je održalo 13 sjednica s ukupno 47 točaka dnevnog reda. 
 
 
3. Pokrenute inicijative vijeća 

      Vijeće je iniciralo: 
� uređenje parka kod Dječjeg vrtića ''Pčelice'', 
� uklanjanje dijela stabala uz zid groblja Trsat u Ulici Drage Šćitara, 
� uređenje parkirališta kod zgrade na kućnom broju 4 u Mihanovićevoj ulici, 
� premještaj parkirališnoh mjesta za inavalidnu osobu kod zgrade na kućnom  

broju 4 u Mihanovićevoj ulici. 
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4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i 
poboljšanju kvalitete stanovanja 

      Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda na području mjesnog odbora   
putem povremenih analiza prijava referenta za mjesnu samoupravu o stanju komunalnog reda 
i oštećenja objekata komunalne infrastrukture i stanja rješavanja po istima.  
 

 
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

      Vijeće je 5. prosinca u sklopu obilježavanja Dana MO u suradnji s Gradskim društvom Crvenog 
križa Rijeka organiziralo besplatno mjerenje tlaka i šećera. Pozivu su se odazvalo 11 građana.  

       
 
6. Ostvarene programske aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja 

      Vijeće je u razdoblju od travnja do lipnja provelo akciju ''Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i 
prozor'' u koju se uključilo 21 domaćinstvo.  

 Na završnoj svečanosti 10. lipnja podijeljena su priznanja, zahvalnice i poklon bonovi.  
 
      Za realizaciju je utrošeno: 
      Odjel gradske uprave za poduzetništvo: 800,00 kn 

� ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 800,00 kn  
                   
      Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 793,00 kn 

� reprezentacija: 193,00 kn 
� ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 600,00 kn 

 
      UKUPNO: 1.593,00 kn 
 
 
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 

      Vijeće je suradnji sa Osnovnom školom ''Vladimir Gortan u području kulture organiziralo 
slijedeće aktivnosti: 

� Da n žena (4. ožujka) – likovna radionica pod vodstvom Svjetlane Šalić. 
� Dan MO (6. listopada) – nastup Ženske vokalne skupine ''Lira''. 

   
      U navedenim programskim aktivnostima učestvovala su 52 korisnika programa. 
       
              
8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 

      Vijeće nije održalo aktivnosti iz područja sporta. 
       
 
9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 

      Vijeće je iz područja brige o djeci organiziralo: 
� Posjet Domu za djecu ''Ivana Brlić Mažuranić'' – 15. listopada 

- Podijeljena je donacija poslovnih subjekata sa Vojaka: ljekarna Ankica Huljev,       
mesnica ''Blaž'', cvjećarsko trgovački obrt ''Dado'', pekara ''Vojak'' te poduzeća 
''Birota'' i ''Šegota''. 

 
� Doček Svetog Nikole – 3. prosinca 

- Podijeljena su 59 poklon-paketa.   
- Aktivnost je organizirana u suradnji sa Osnovnom školom ''Vladimir Gortan''. 

       
      Programska aktivnost obuhvatila je 170 korisnika. 
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10. Ostvarene programske aktivnosti obuhvaćena programima samouprave 

A) Dan žena – 4. ožujka  
� Aktivnost: radionica. 
� Broj korisnika: 22. 
� Suradnja: Svjetlana Šalić i Osnovna škola ''Vladimir Gortan''. 

 
 

           Za realizaciju je utrošeno:        
           Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 2.687,77 kn 

� uredski materijal i ostali mat. rashodi: 389,40 kn 
� osobne i intelektualne usluge: 1.041,67 kn 
� reprezentcija: 546,30 kn  
� ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 710,40 kn 

 
 
B) Dan Mjesnog odbora Vojak – 5. i 6. listopada  

� Aktivnosti: zdravstvena akcija (mjerenje tlaka i šećera u krvi), koncert i polaganje 
cvijeća na spomenik palim borcima NOB-a. 

� Broj korisnika: 49. 
� Suradnja: Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, Osnovna škola ''Vladimir Gortan'' i  

Ženska vokalna skupina ''Lira''. 
 

           Za realizaciju je utrošeno:        
           Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 3.593,27 kn 

� ostale usluge: 2.500,00 kn 
� reprezentacija: 679,52 kn 
� ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 413,75  

            
         

C) Doček Sv. Nikole i podjela poklona – 3. prosinca 
� Aktivnosti: predstava i podjela poklona. 
� Broj korisnika: 170. 
� Suradnja: Osnovna škola ''Vladimir Gortan''.  

 
Za realizaciju je utrošeno: 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 2.399,77 kn 

� reprezentacija: 599,83 kn 
� ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 1.799,94 kn 

  
Donacije: 1.199,96 kn 

� ostali nespomenuti rashodi poslovanja: 1.199,96 kn 
 
   UKUPNO: 3.599,73 kn 
 
 

D) Bilten MO 
� Vijeće nije planiralo izdavanje biltena. 

 
       
       Bankarske usluge za provođenje transakcija na žiro-računu MO iznose: 469,31 kn 
 
       Ukupni troškovi reprezentacije Vijeća Mjesnog odbora: 991,50 kn 

� reprezentacija: 991,50 kn 
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Rashodi po programskim aktivnostima: 
Birajmo naj okućnicu balkon prozor  1.593,00 kn 
Dan žena    2.687,77 kn 
Dan MO    3.593,27 kn 
Doček Svetog Nikole   3.599,73 kn 
Bankarske usluge      469,31 kn 
Redovna progr. aktivnost VMO    991,50 kn 
Ukupno:             12.934,58 kn 

 
 
 
11. Prihodi i rashodi Vijeća 

Vijeću su za programske aktivnosti u 2015. godini u Proračunu Grada Rijeke bila osigurana 
sredstva kako slijedi: 
 

      PRIHODI: 
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (programi) 
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće) 
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 
4. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 
5. Donacije 

UKUPNO: 

 
12.500,00 kn 
1.500,00 kn 

800,00 kn 
650,00 kn 

   1.200,00 kn 
 
16.650,00 kn 

 
 

     RASHODI  
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (programi) 
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće) 
3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo 
4. Donacije 

UKUPNO: 

  
   9.943,12 kn  
      991,50 kn 
      800,00 kn 
   1.199,96 kn 
 12.934,58 kn 

  
 
 
 

                                                  
 
 
 

Predsjednica Vijeća MO 
 

Elena Šegota-Paladin 
                                                                                       
  


