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         ZAPISNIK 
S 27. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
27. sjednica VMO Vojak održana je 14. studenoga 2012. (srijeda) s početkom u 10 sati u 
prostorijama MO Vojak, Šetalište J. Rakovca 33. 
 
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 26. sjednice VMO Vojak: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti u prosincu 
• Doček Sv. Nikole – pripreme  
• Božićno-novogodišnji koncert – pripreme 

2. Očitovanje Odjela gradske uprave za komunalni sustav na prijedloge za 
komunalne prioritete za 2013. godinu – prijedlozi i usvajanje 

3. Korištenje poticaja iz donacija – prijedlog Vijeća MO Luka 
4. Stanje na dječjem igralištu u ulici Drage Šćitara 2 – odgovor Odjela gradske  

uprave za komunalni sustav 
5. Ponuda za programe jesen-zima – Alen Polić 
6. Razno  

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
 
 
 
 



AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić podsjetila je članove VMO  na predstojeće 
aktivnosti, a tajnik VMO g. Marijan Matković izvijestio je o pripremama: 
 

1. Doček Sv. Nikole – organizirati će se u suradnji sa ''RI Teatrom'' u  
Kulturnom centru ''Kalvarija'' u ponedjeljak, 3. prosinca 2012. godine s početkom  
u 17.30 sati. Do sada je prijavljeno tridesetoro djece. 

2. Božićno-novogodišnji koncert – održati će se u osnovnoj školi ''Vladimir Gortan''  
u srijedu, 5. prosinca 2012. godine s početkom u 18 sati. U programu će  
nastupiti Muška klapa ''Kvarner''. 

 

Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 

 
AD 2 
 
    Tajnik VMO g. Marijan Matković obrazložio je VMO očitovanje Odjela gradske uprave za 

komunalni sustav na prijedloge za komunalne prioritete za 2013. godinu. S obzirom kako 
troškovi ureñenja parkirališta (370.000,00 kn) u ulici Slavka Krautzeka kod k. br. 92 A/B/C 
uvelike premašuju predviñeni iznos (113.000,00 kn) u dogovoru s Stasiom Scarpa (TD 
''Rijeka promet'' d.d.) dogovoreno je djelomično ureñenje.  
VMO predložilo je upućivanje prijedloga navedenom Odjelu kojim se traži ureñenje 
preostalog dijela parkirališta iz redovnih sredstava jer će inače svi ostali prijedlozi za 
komunalne prioritete biti neostvareni do 2016. godine. 
Temeljem iznijetoga predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je slijedeće 
komunalne prioritete za 2013. godinu: 
 

1. Izrada glavnog projekta sa ishoñenjem potvrde te izvedbenog projekta za  
ureñenje parkirališta u ulici Slavka Krautzeka kod k. br. 92 A/B/C. 

2. Ureñenje dijela parkirališta u ulici Slavka Krautzeka kod k. br. 92 A/B/C. 
3. Postava rukohvata u Mihanovićevoj ulici kod k. br. 38. 

 

Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
 
 

AD 3 
 

Tajnik VMO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dopisom MO Luka u vezi korištenja 
poticaja iz donacija. U dopisu se predlaže omogućivanje korištenja poticaja i u godini koja 
slijedi ili barem u prvom polugodištu ukoliko se sredstva iz opravdanih razloga ne mogu 
potrošiti u tekućoj godinu.  

  
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 

 
AD 4 
 

Tajnik VMO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav u vezi stanja na dječjem igralištu u ulici Drage Šćitara k. br. 2,  a u vezi stanja 
travnatog dijela i postavljanja tabela zabrane za pse.  



Za ureñenje travnatog dijela izdan je nalog. Tabele zabrane za pse više se ne postavljaju iz 
razloga što ih nepoznate osobe uklanjaju. Grañane se upućuje na Direkciju za komunalno 
redarstvo.  
Tajnik VMO g. Marijan Matković odgovor je e-mailom dostavio gñi.Doris Kušić koja se za 
navedeno obratila MO.  

 
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 
 
Ad 5 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa ponudom g. Alena Polića sa programom za 
jesensko-zimske manifestacije. 
  
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 
 
Ad 6 
 

A) Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorima Komisije za postavljanje 
predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke u vezi ureñenja prostora i 
osiguranja kontejnere od pomicanja prilikom jakih vjetrova. Komisija je dala slijedeće 
suglasnosti TD ''Rijeka promet'' d.d.: 

 
1. Drage Šćitara 5 – izvedba betonskog ogradnog zida 
2. Drage Šćitara 16 – dodati kontejner d k. br. 20 te južno postaviti betonsku pasicu i  

ispred postaviti stupiće s lancima za po dva kontejnera zajedno.  
3. Drage Šćitara 28 – za svaka dva kontejnera u paru postaviti stupiće s lancem ispred. 
4. Nike Katunara 10 – za kontejnere urediti prostor južno od trafostanice. 

B) Gña. Elena Šegota-Paladin izvijestila je VMO o stanju zelenila na lokacijama u ulici Drage 
Šćitara kod k. brojeva: 11, 13-17, 22, 24 i 26 i u Radićevoj ulici k. br. 16. 
 

 
Zaključak: 
A) Vijeće MO Vojak primilo je obavijesti na znanje. 
B) Tajnik MO izvijestiti će o stanju zelenila u ulici Drage Šćitara Odjel gradske uprave za 

komunalni sustav, a o zelenilu u Radićevoj ulici Direkciju za komunalno redarstvo. 
 

  
 

 
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 

 
 
 
 


