
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR VOJAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-33/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  16. srpnja 2012. 
                           
 

         ZAPISNIK 
S 24. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
24. sjednica VMO Vojak održana je 12. srpnja 2012. (četvrtak) 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 23. sjednice VMO Vojak: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor za 2012. godinu – izvješće  
2. Izmjena financijskog plana – obavijest, prijedlozi, usvajanje 
3. Predstojeće aktivnosti 

� Dan MO (rujan) – pripreme  
4. Imenovanje povjerenika civilne zaštite – prijedlozi i usvajanja 
5. Ureñenje zelenih površina – odgovor  
6. Ureñenje prostora uz stubište – odgovor  
7. Odsustvovanje tajnika u srpnju i kolovozu – obavijest  
8. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Gña. Elena Šegota-Paladin izvijestila je o održanoj akciji ''Birajmo najljepšu okućnicu, 
balkon i prozor''. Akcija je provedena u razdoblju od travnja do lipnja ove godine. Prijavilo 
se 16 sudionika, a tijekom održavanja odustalo je troje. Podjela nagrada, zahvalnica i 
poklon bonova upriličena je 20. lipnja 2012. godine.  
 
 



Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvješće. 
 
AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je članove VMO o mogućnosti izmjene 
Financijskog plana ukoliko postoji potreba za istim. Do kraja godine u programu su 
predviñene aktivnosti: Dan MO, Božićno-novogodišnji koncert i doček Sv. Nikole. 
Prema mišljenju predsjednice VMO gñe. Jadranke Dumić za provedbu navedenih 
aktivnosti nije potrebna izmjena Financijskog plana, što su i ostali članovi VMO podržali. 
 

Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 

AD 3 
 

Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić podsjetila je članove VMO kako će se u drugoj 
polovici rujna obilježiti Dan MO. Za tu prigodu predviñen je gitaristički koncert Marija 
Šimunovića u prostoru Osnovne škole ''Vladimir Gortan'' i zdravstvena akcija (mjerenje 
tlaka i šećera) u suradnji sa Gradskom organizacijom Crvenog križa u prostorijama u MO 
(Mihanovićeva 1). 

   
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 

 
AD 4 
 

Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić upoznala je članove VMO s dopisom Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu kojim se još jednom traži od VMO dostava prijedloga za 
imenovanje povjerenika civilne zaštite na području mjesnog odbora. U prethodnom pozivu VMO 
nije imalo prijedlog povjerenika. 
G. Mirko Pauletić predložio je za povjerenika Civilne zaštite Darka Pauletića. 

 
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
Ad 5 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave 
za komunalni sustav u vezi ureñenja zelenih površina na adresi Ulica Drage Šćitara 5. Zbog 
većeg zahvata predloženo je da se ureñenje uvrsti u komunalne prioritete.  
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 
 
Ad 6 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave 
za komunalni sustav u vezi ureñenja prostora uz stepenište kod zgrade k. br. 12 u Ulici Drage 
Šćitara.  



U odgovoru se navodi kako će zemljana površina stabilizirati s orezivanjem zelenila te nije 
potrebna izvedba rubnjaka. Ukoliko se želi dodatno ureñenje, Odjel predlaže uvrštenje istog u 
komunalne prioritete.  
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje, a ukoliko se stanje ne popravi izvedba    
rubnjaka uvrstiti će se u komunalne prioritete. 

 
 
Ad 7 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je članove VMO sa korištenjem godišnjeg odmora od 
23. srpnja do 17. kolovoza 2012. godine. 
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je da ključevi MO budu kod gñe. Elene 
Šegote-Paladin.  
Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je članove VMO kako se ključevi od prostora MO 
nalaze se još kod gñe. Zlate Beg-Zec (Hrvatska stranka umirovljenika), a pečat će biti u Odjelu 
za gradsku samoupravu i upravu (Trpimirova 2). 
Za dostupne članove VMO predloženi su Jadranka Dumić, Ivan Tićak i Elena Šegota-Paladin.  
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je obavijesti na znanje i jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
 
 
Ad 8 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO sa dopisom gñe. Dijane Radić-Matulja 
kojim je VMO obavijestila o asfaltiranju svoje nekretnine (k.č. br. 1579/2 i 1579/7, k.o. Trsat-
Sušak). Asfaltiranje je bez njezine dozvole izvršio TD ''Rijeka promet'' d.d. U usmenom 
razgovoru s tajnikom MO g. Marijanom Matkovićem, gña. Dijana Radić-Matulja zamolila je za 
pismeno očitovanje MO. 
Sa prijedlogom odgovora tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO. U odgovoru 
su navedeni dokumenti vezani uz ureñenje površine (zamolba grañana Vojaka, Trsata, Krimeje 
i Podvežice – 3. veljače 2011., dopis MO – 4. veljače 2011. i odgovor Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav – 23. veljače 2011.).  
Iz dokumentacije je vidljivo kako MO nije dao suglasnost za asfaltiranje navedene površine jer 
je ista u privatnom vlasništvu. 
Takoñer, na zamolbu tajnika MO Bulevard g. Marjana Srdoča, a za potrebe sastanka sa g. 
Stasiom Scarpa (TD ''Rijeka promet'' d.d.), tajnik MO g. Marijan Matković dostavio je faxom 
zamolbu grañana Vojaka, Trsata, Krimeje i Podvežice (3. veljače 2011.) i odgovor Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav (23. veljače 2011.).  
 
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog odgovora. 
 
 
 
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 

 


