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         ZAPISNIK 
S 25. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
25. sjednica VMO Vojak održana je 14. rujna 2012. (petak) 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 24. sjednice VMO Vojak: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti 
� Dan MO (rujan) – pripreme  
� Posjet Domu za nezbrinutu djecu (listopad) – pripreme  

2. Prijava programskih aktivnosti za 2013. godinu – upute  
3. Prijava programa u kulturi Grada Rijeke – obavijest (natječaj) 
4. Komunalni prioriteti – prijedlog za sastanak sa predstavnicima nadležnih 

institucija 
5. Ureñenje okoliša toplane (S. Krautzeka 66 BCD) – prijedlog datuma za sastanak  

sa predstavnicima KD ''Energo'' i suvlasnika stanara 
6. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
 
 
 
 
 



AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić podsjetila je VMO na dvije skorašnje aktivnosti. 
 
Za Dan MO biti održan koncert i zdravstvena akcija:  

• koncert – u OŠ ''Vladimir Gortan'' u srijedu, 26. rujna 2012. godine s početkom  
u 20 sati uz nastup gitariste Marija Šimunovića i njegovih gostiju, 

• mjerenje tlaka i šećera – u prostorijama M Vojak u četvrtak, 27. rujna 2012. godine  
od 8.30 do 9.30 sati u suradnji s Gradskom organizacijom Crvenog križa Rijeka. 

     
Posjet Domu za nezbrinutu djecu planiran je za prvu polovicu listopada. Za obavješćivanje 
donatora zadužena je gña. Elena Šegota-Paladin. 
 

Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
 

 
AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO kako su sa materijalima za sjednicu 
dobili i Upute za prijavu programskih aktivnosti mjesnih odbora koje financira Odjel za 
gradsku samoupravu i upravu. 
Rok za prijavu programa je 15. listopada 2012. godine 
 

Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 
 

AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako je 1. rujna 2012. godine objavljen 
natječaj za programe koje sufinancira Odjel gradske uprave za kulturu. Rok prijave je 1. 
listopada 2012. godine. 
S obzirom na dosadašnje programske aktivnosti vezane uz sadržaje kulture članovi VMO 
dogovorili su se kako se i za iduću godinu MO Vojak neće prijaviti na ovaj natječaj. 

   
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković podsjetio je VMO na prijedlog u vezi sastanka sa nadležnima u 
vezi ostvarivanja komunalnih prioriteta.  
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić istaknula je kako se usvajanje i ostvarivanje 
komunalnih prioriteta od strane nadležnih institucija odvija prema prijedlozima VMO te nema 
potrebe za ovim sastankom. 

 
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
 
 



Ad 5 

 
Tajnik MO g. Marijan Matković podsjetio je članove VMO na dopis KD ''Energo'' d.o.o. iz srpnja 
2011. godine u kojem se predlaže sastanak sa predstavnikom suvlasnika stanova (S. Krautzeka 
66 B) u vezi pojašnjenja zahtijevanih radnji na ureñenju unutar prostora toplane. Sastanak do 
sada nije održan zbog nemogućnosti prisustvovanja predsjednice VMO iz zdravstvenih razloga. 
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je da se sastanka održi u srijedu, 26. rujna 
2012. godine s početkom u 10 sati na dječjem igralištu u neposrednoj blizini toplane. 
  
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
Ad 6 
 

A) Dugogodišnje remećenje javnog reda 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dopisom grupe grañana (Mihanovićeva 
42-44) koji se žale na dugogodišnje remećenje javnog reda od strane Vedrana Mahnića 
(Mihanovićeva 40). Dopis je upućen Policijskoj upravi primorsko-goranskoj, sanitarnoj 
inspekciji, Državnom inspektoratu (podružnica Rijeka) i Društvu za zaštitu životinja Rijeka. 
Temeljem dopisa tajnik MO prijavi je tehnički neispravna vozila Direkciji za komunalno 
redarstvo te dogovorio sastanak sa predstavnicima Treće policijske postaje. Sastanak je 
održan 21. kolovoza 2012. godine uz prisustvovanje ðure Matuzovića i Joze Ćorića koji su 
izvijestili o poduzetim mjerama (prijava Direkciji za komunalno redarstvo). 
 

B) Jarboli za isticanje zastava 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dopisom Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav u vezi nezgode sa dotrajalim jarbolom te zamolbom za obavijesti o 
lokacijama (zgradama) na kojima se jarboli sa zastavama postavljaju. Rok za obavijesti je 
9. listopada 2012. godine. 
 

C) Sprječavanje kretanja kontejnera za komunalni otpad 
Zamjenik predsjednice VMO g. Ivan Tićak izvijestio je VMO  o problemu pomicanja 
kontejnera za komunalni otpad kod zgrade u Ulici D. Šćitara k. br. 28 prilikom jačeg naleta 
vjetra. Predložio je da se od nadležnih institucija zatraži osiguranje ovih kontejnera 
postavljanjem stupova sa lancem. 
    

 
Zaključak: 
A) Vijeće MO Vojak primilo je obavijesti na znanje. 
B) Vijeće MO Vojak primilo je obavijesti na znanje. 
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 

 
 


