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ZAPISNIK
S 16. SJEDNICE VMO VOJAK

16. sjednica VMO Vojak održana je 25. veljače 2016. (četvrtak) 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
- Nikola Dujić, član VMO
- Ružica Ažman, članica VMO
Ostali nazočni:
Sjednici nije bila nazočna:
- Jadranka Dumić, članica VMO
Zapisnik s 15. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Predstojeće aktivnosti
- Dan žena
2. Fiskalna odgovornost 2015
- usvajanje
3. Utrošak razlike sredstava za komunalne prioritete u 2015. godini
- obavijest
4. Uređenje parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka 92 ABC
- obavijest, prijedlog i usvajanje
5. Javna rasvjeta u Marohnićevoj i Mihanovićevoj ulici
- prijedlozi lokacija
6. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako će se Dan žena obilježiti u suradnji
sa MO Grad Trsat u ponedjeljak, 7. ožujka 2016. s početkom u 17.30 sati.
Program obilježavanja obuhvaća radionicu, predavanje i kulturno-zabavni program.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijesti na znanje.
AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dokumentacijom za fiskalnu
odgovornost za 2015. godinu. Dokumentacija (popratni dopis, upitnik i izvješće) je
sačinjena na temelju financijskih dokumenata i izvješća o radu za 2015. godinu.
Temeljem navedenog predloženo je usvajanje dokumentacije fiskalne odgovornosti.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo dokumentaciju fiskalne odgovornosti.
Ad 3
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o dopisu TD ''Rijeka promet'' d.d. kojim se
umjesto Sanacije oborinskih voda u Ulici Prilaz Vladimira Gortana kod kućnog broja 4
traže zamjenski prijedlozi. Od istoga se odustalo nakon izvida situacije na terenu, a u
dogovoru sa predsjednicom VMO gđom. ElenomŠegota-Paladin.
Prema prijedlozima za ovu godinu i stanju na terenu predložene su ovi zamjenski radovi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ličenje ograde iznad garaža u Ulici Nike Katunara kod kućnog broja 10.
Ličenje rukohvata od kućnog broja 12 u Ulici Nike Katunara do kućnog
broja 17 u Ulici Drage Šćitara.
Ličenje ograde stepeništa u Ulici Nike Katunara od kućnog broja 1
prema Marohnićevoj ulici.
Postava rukohvata kod kućnog broja 10 u Ulici Nike Katunara.
Sanacija kolnika ispred garaža kod kućnog broja 17 u Ulici Drage Šćitara.
Sanacija prekopa na parkiralištu kod kućnog broja 5 u Ulici Drage Šćitara

Prva tri prijedloga, u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn, obrađena su u prijedlozima za
2016. godinu. Za ostale prijedloge dostavljene su fotografije stanja.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo zamjenske komunalne prioritete.
Ad 4
Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin izvijestila je VMO o sastanku održanom na
inicijativu TD Rijeka promet d.d. u vezi asfaltiranja parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka 92
ABC. Na sastanku je predloženo da u pokriću troškova radova (465.000,00 kn) sudjeluje i
MO kroz dio sredstava iz komunalnih prioriteta.
S obzirom na višegodišnje čekanje Potvrde na Glavni projekt te da za sada nema
naznaka prijedloga komunalnih prioriteta za iduću godinu, predloženo je da MO u
financiranju radova sudjeluje sa 100.000,00 kn.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.

Ad 5
Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin podsjetila je članove VMO na dopis g.
Omera Tokića i zaključak sa prethodne sjednice, a u vezi javne rasvjete u Mihanovićevoj i
Marohnićevoj ulici. Temeljem izvida navedeno je slijedeće:
- Na lokaciji kod kućnog broja 33 u Mihanovićevoj ulici postoje 2 rasvjetna tijela
te nije potrebna dodatna javna rasvjeta. Za bolje osvjetljenje potrebno je
obrezati krošnje stabala.
O istome će biti obaviještena Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti.
- Na lokaciji kod marketa Brodokomerc Nova u Marohnićevoj ulici razmotriti prijedlog
za proširenje javne rasvjete.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo navedeno.
AD 6
A) Postavljanje rampi na parkirališta na javnim površinama
Gđa. Zlata Beg Zec izvijestila je VMO sa negodovanjem stanara zgrade na kućnom
broju 92 ABC u Ulici Slavka Krautzeka u vezi korištenja parkirališta od strane vozača
koji dolaze u KBC Sušak i time otežavaju parkiranje vozila stanarima. Stanari navode
kako TD Rijeka promet d.d. postavlja rampe na takva parkirališta i uvodi naplatu
usluge parkiranja.
Predloženo je da tajnik kontaktira nadležne u vezi istoga.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.
B) Uređenje zelene površine u Kumičićevoj ulici
Gđa. Zlata Beg Zec izvijestila je VMO o stanju zelene površine uz Kumičićevu ulicu
(iza ugostiteljskog objekta ''Orijent''), a na kojoj su se pojavili insekti i glodavci.
Predloženo je da tajnik izvidi situaciju i o istome obavijesti nadležne.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.
C) Uređenje nogostupa na kraju Ulice Slavka Krautzeka
Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin izvijestila je VMO kako je dio
nogostupa bez zelenila i kamenih pločica te se za kišnih dana stvaraju lokve.
Predloženo je da se dio nogostupa sanira.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijesti na znanje.
Sjednica je završila u 12 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Marijan Matković

Predsjednica VMO Vojak:
Elena Šegota-Paladin

