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         ZAPISNIK 
S 12. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
12. sjednica VMO Vojak održana je 1. prosinca 2015. (utorak) 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 
- Ružica Ažman, članica VMO 
- Nikola Dujić, član VMO 

 
Ostali nazočni: 

 
Sjednici nije bila nazočna: 
- Jadranka Dumić, članica VMO 

 
 
Zapisnik s 11. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti: 
- Doček Svetog Nikole i podjela poklona 

2. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti – prijedlog   
3. Odluka o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina,  

privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta – prijedlog 
4. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
 
AD 1 
     Gđa. Ružica Ažman izvijestila je o pripremama za doček Sv. Nikole i podjelu poklona 
djeci predškolskog uzrasta. Zbog zauzetosti prostora osnovne škole promijenjen je termin 
dočeka Sv. Nikole i podjela poklona te će se ono održati u četvrtak, 3. prosinca 2015. godine 
s početkom u 18 sati u Osnovnoj školi ''Vladimir Gortan''.  
 
     Zaključak: 

Vijeće MO Vojak primilo je obavijesti na znanje. 



AD 2 
 

Na osnovu predložene Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti, VMO Grada 
Trsata Vojak predložilo je da se od nadležnih zatraži odgovor zbog čega se u Popisu ulica i 
trgova nalaze i ulice u kojima nema ugostiteljskih lokala: Dragutina Šćitara i Mirka Piškulića.  

   
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 
AD 3 
 

Na osnovu predložene Odluka o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, 
privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, VMO Vojakpredlaže slijedeće: 

 
1. U članak 8. i članak 18. dodati da ponuda za sudjelovanje na natječaju mora 

sadržavati i suglasnost MO.  
Razlog tomu je što se od VMO traži suglasnost za produženje radnog vremena lokala i 
što neki privremeni objekti nagrđuju izgled prostora  i ometaju prolaz.  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Grada Trsata jednoglasno je usvojilo prijedloge.  

 
 
AD 4 
 

A) Sanacija nogostupa u Mihanovićevoj ulici 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO s odgovorom Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav u kojem se navodi kako će se sanacija nogostupa 
oštećenog korijenjem stabala kod kućnih brojeva 2, 4, 8, 35, 44 i 45 izvršiti sredstvima 
redovnog održavanja tijekom 2016. godine. 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 

 
 
 

Sjednica je završila u 12 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Vojak: 
 

                      Marijan Matković                           Elena Šegota-Paladin 
 

 


