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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  VOJAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-33/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  19. srpnja 2010. 
                                    

ZAPISNIK 
S 2. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
2. sjednica VMO Vojak održana je 14. srpnja 2010. (srijeda) s početkom u 11 sati u prostorijama 
MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO 
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO  
- Mirko Pauletić, član VMO 
- Elena Šegota-Paladin, članica VMO 
- Nikola Dujić, član VMO  
 
Ostali nazočni: 
- nitko 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- nitko 
 
Usvajanje zapisnika s 1. sjednice VMO Vojak: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dječja radionica – izvješće  
2. Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke – natječaj (obavijest)  
3. Programske aktivnosti do kraja 2010. godine – obavijest  
4. Ostatak sredstava komunalnih prioriteta – obavijest i prijedlog utroška 
5. Godišnji odmor tajnika MO – obavijest  
6. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković izvijestio je prisutne o održanoj Dječjoj radionici za djecu 
predškolskog uzrasta. Radionicu je pohañalo petero djece u razdoblju od 1. studenoga 2009. 
do 30. lipnja 2010. godine i to svakog drugog tjedna u trajanju od 90 minuta pod vodstvom 
gñe. Majde Lesić iz Udruge ''Koraci''. Planirani rashodi nisu ostvareni jer se koristio materijal iz 
prethodne godine. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvješće.   
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AD 2 
 
Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković obavijestio je prisutne o natječaju za predlaganje 
programa u kulturi Grada Rijeke. Prijedloge je potrebno dostaviti do 15. rujna 2010. godine.  
 
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.  

 
AD 3 
 

Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković obavijestio je o aktivnostima do kraja godine: 
- Dan Mo – rujan 2010., 
- Doček Sv. Nikole – prosinac; u suradnji s MO Grad Trsat, 
- Božićno-novogodišnji koncert – prosinac; u suradnji s MO Grad Trsat. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.  

 
AD 4 
 

Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković izvijestio je prisutne kako je prema obavijesti TD ''Rijeka 
promet'' d.d. nakon izvršenih komunalnih radova evidentiran ostatak u visini od 20.662,72 kn te 
se traži prijedlog za utrošak istog.  
Članovi VMO predložili su slijedeće:ureñenje prilaza zgradi u Ulici Drage Šćitara 13-17, 
ureñenje prolaza prema parku/igralištu u Marohnićevoj ulici kod k. br. 18, ureñenje pješačke 
staze kod OŠ ''Vladimir Gortan'' i ureñenje dijela Mihanovićeve ulice (prema mišljenu TD 
''Rijeka promet'' d.d.). 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge.  

 
AD 5 
 

Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković izvijestio je prisutne o korištenju godišnjeg odmora u 
vremenu od 26. srpnja do 23. kolovoza 2010. godine.  
Dostupni članovi VMO za to vrijeme biti će predsjednica (Jadranka Dumić), zamjenik 
predsjednice (Ivan Tićak) i članica VMO (Elena Šegota-Paladin). 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.  

 
AD 6 
 

• Gña. Elena Šegota-Paladin iznijela je kako grañani nemaju uvid u vozni red autobusa za 
linije 1 B, 2 i 8 kod stanice u blizini groblja Trsat. Predložila je da se u vezi istoga tajnik MO 
Vojak kontaktira KD ''Autotrolej'' d.o.o.  

• U vezi pranja taxi vozila poduzeća ''Cameo'' gña. Elena Šegota-Paladin iznijela je 
primjedbu na vodu koja tom prilikom istječe na nogostup. Predloženo je da tajnik izvidi 
situaciju i o istome izvijesti članove VMO Vojak. 

• Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković izvijestio je prisutne s zamolbom gñe. Suzane 
Marković za postavljanjem stolova za stolni tenis u blizini zgrade u Ulici Drage Šćitara k. br. 
13-17. Za postavljanje stolova predložene su dvije lokacije i to: u blizini zgrade u Ulici 
Drage Šćitara k. br. 28 i iza OŠ ''Vladimir Gortan'' u blizini pješačke staze. 

• G. Nikola Dujić obavijestio je prisutne o lošem stanju stolova u parku/igralištu u 
neposrednoj blizini zgrade u Ulici Drage Šćitara k. br. 2. Iako stolovi nisu u vlasništvu 
Grada Rijeke, predloženo je da tajnik kontaktira OGU za komunalni sustav u vezi popravka 
stolova. 
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• Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković izvijestio je prisutne o dopisu OGU za komunalni 
sustav u vezi ureñenja okoliša zgrade k. br. 84 u Ulici Slavka Krautzeka, a na inicijativu g. 
Dušana Eremije.  

      O istome MO Vojak nije bio upoznat, a kako će OGU za komunalni sustav imati rješenje    
zahtjeva u vidu i nastojati ga riješiti u razdoblju mirovanja vegetacije predloženo je da MO  
Vojak dodatnu ne inicira ureñenje istog.    

 
Zaključci: 

• Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
• Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
• Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog da se Odjelu gradske uprave za 

sport i tehničku kulturu dostavi prijedlog za postavljanjem stolova za stolni tenis u  
krugu OŠ ''Vladimir Gortan''. 

• 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 Jadranka Dumić 
 

 

 

 


