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         ZAPISNIK 
S 22. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
22. sjednica VMO Vojak održana je 27. ožujka 2012. (utorak) s početkom u 10 sati u 
prostorijama MO Vojak, Mihanovićeva 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO 
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO  
- Elena Šegota-Paladin, članica VMO 
- Mirko Pauletić, član VMO 
- Nikola Dujić, član VMO 
 
Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
-  
Usvajanje zapisnika s 21. sjednice VMO Vojak: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Dan žena – izvješće  
2. Predstojeće aktivnosti 

- Osloboñenje Sušaka (travanj) 
- Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor (travanj-lipanj) 

3. Fiskalna odgovornost – obavijest  
4. Povjerenik civilne zaštite za područje MO Vojak – prijedlog i usvajanje 
5. Zelena čistka – obavijest o eko akciji (21. travanj 2012.) 
6. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Zamjenik predsjednice VMO g. Ivan Tićak izvijestio je o održanoj aktivnosti povodom 
obilježavanja Dana žena.  
Prigodni program organiziran je u suradnji sa Hrvatskom čitaonicom Trsat u četvrtak, 8. 
ožujka 2012. godine. U programu je nastupio sastav ''Rubato ˛Jed Becker's'' i mlade 
talentirane pjevačice.  
Tom prigodom podijeljeno je cvijeće izvoñačicama i posjetiteljicama koncerta.  



  
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je kako su ukupni troškovi iznosili 1.500,00 kn – 
cvijeće (500,00 kn) i izvoñači (1.000,00 kn).       
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvješće. 
 
 

AD 2 
 

A) Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila da se 20. Ili 21. travnja 2012. 
godine za obilježavanje Dana osloboñenja Sušaka položi cvijeće na spomen obilježje 
(raskrižje ulica D. Šćitara i Marohnićeve) u suradnji sa UABA – ogranak Vojak.   

B) Tajnik MO g. Marijan Matković podsjetio je članove VMO kako se prema usvojenim 
Programskim aktivnostima od travnja do lipnja održava akcija ''Biramo najljepšu 
okućnicu, balkon i prozor''.  
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je gñu. Elenu Šegota-Paladin za 
provoñenje ove aktivnosti.  

       

Zaključak: 

A) Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
B) Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 

AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je članove VMO upoznao sa Zakonom o fiskalnoj 
odgovornosti. Istaknuo je kako ubuduće račune i financijska izvješća potpisuje samo 
predsjednica VMO i računi moraju biti praćeni narudžbenicom ili ugovorom. 
     
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 
 

AD 4 
 
     Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić, nakon kraće diskusije, utvrdila je kako nema 

zainteresiranih za obavljanje dužnosti predstavnika CZ za područje MO Vojak te će se takav 
odgovor dostaviti u Odjel za gradsku samoupravu i upravu. 

 
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 
 
Ad 5 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO sa akcijom ''Zelena čistka'' koja će se u 
Rijeci održati u subotu, 21. travnja 2012. godine za koju se prijave primaju do 1. travnja.  
Iako na području ovog MO nema odlagališta, predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić 
predložila je da se za tu priliku dogovori suradnja sa Osnovnom školom ''Vladimir Gortan''. 
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 



Ad 6 
 

A) Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO sa odgovorom Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav u vezi zamolbe za ureñenjem površine za istrčavanje pasa. 
Prema tom odgovoru prijedlog bi trebao dati MO.  
U diskusiji je istaknuto kako na području mjesnog odbora Vojak ne postoji takva površina te 
će se tako i odgovoriti nadležnom Odjelu. 

B) Tijekom loših vremenskih uvjeta kontejneri na lokaciji u ulici Drage Šćitara k. br. 5 prevrnuti 
su na privatnu površinu te je tajnik MO g. Marijan Matković predložio podizanje zaštitne 
ograde ili premještaj na suprotnu stranu prilaza zgradi. 
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je upućivanje prijedloga nadležnim 
poduzećima (TD ''Rijeka promet'' d.d. i KD ''Čistoća'' d.o.o.). 

C) Tajnik MO g. Marijan Matković podsjetio je članove VMO na odgovor KD ''Energo'' d.o.o. u 
vezi ureñenja površine toplane, a kojim se predlaže zajednički obilazak sa predstavnikom 
suvlasnika stanova zgrade na adresi S. Krautzeka 66.  
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je da se obilazak planira za travanj 
2012. godine. 

 
Zaključak: 

A) Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.   
B) Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.   
C) Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 
 

 

Sjednica je završila u 11 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Vojak: 

 
Marijan Matković                           Jadranka Dumić 

 
 
 


