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         ZAPISNIK 
S 15. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
15. sjednica VMO Vojak održana je 1. veljače 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 14. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o radu Vijeća MO za 2015. godinu 
- prijedlog i usvajanje 

2. Utrošak razlike sredstava za komunalne prioritete u 2015. godini 
- prijedlozi i usvajanje 

3. Razno 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
 
AD 1 
     Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je obrazložio prijedlog Izvješća o radu VMO  Vojak 

za 2015. godinu, nakon čega su članovi VMO istog usvojili bez primjedbi.  
 
     Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora 
Vojak za 2015. godinu. 
 

 



AD 2 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o dopisu TD ''Rijeka promet'' d.d. kojim se 
traže zamjenske lokacije u vrijednosti od 12.875,00 kn, s PDV-om.  
VMO predložilo je ove zamjenske lokacije: 
 

1. Sanacija oborinskih voda u Ulici Prilaz Vladimira Gortana kod kućnog broja 4. 
2. Ličenje ograde iznad garaža u Ulici Nike Katunara kod kućnog broja 10. 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge.  

 
 
AD 3 

A) Uklanjanje bora i postavljanje prometnog znaka – Slavka Krautzeka 95 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO s dopisom poduzeća RI-19 
d.o.o. kojim se, temeljem zahtjeva stanara navedene zgrade, traži uklanjanje bora i 
postavljanje prometnog znaka zabrane parkiranja na prilazu zgradi.  
Predloženo je da VMO  zahtjev uputi nadležnima.  
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
B) Javna rasvjeta u Marohnićevoj i Mihanovićevoj ulici 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO s dopisom g. Omera Tokića 
kojim se traži postavljanje javne rasvjete  u Marohnićevoj i Mihanovićeva ulici, 
posebno na dijelovima gdje su pješački prijelazi. 
Također je naveo i loše stanje kolnika u Mihanovićevoj ulici.  
Predloženo je da članovi VMO  obiđu navedene lokacije te će se na idućoj sjednici 
predložiti rješenje. 
  

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
C) Uređenje prostora za kontejnere – Nike Katunara 12 

Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin izvijestila je VMO sa zahtjevom stanara 
navedene zgrade za povratom kontejnera na prijašnju lokaciju i postavljanje metalnih 
podloga kako ih vjetar ne bi odnio. 
Predloženo je da VMO  zahtjev uputi nadležnima.  
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je obavijesti na znanje.  

 
 
 
 

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 
 

 


