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         ZAPISNIK 
S 3. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
3. sjednica VMO Vojak održana je 23. prosinca 2014. (utorak) s početkom u 12 sati u 
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Elena Šegota-Paladin, predsjednica VMO 
- Zlata Beg Zec, zamjenica predsjednice VMO 
- Jadranka Dumić, članica VMO 
- Ružica Ažman, članica VMO 
- Jurica Simičević, član VMO 

 
Ostali nazočni: 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 
Zapisnik s 2. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Doček Sv. Nikole - izvješće 
2. Financijski plan za 2015. godinu – usvajanje 
3. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1  
 

Ove godine podijeljeno je 50 slatkih paketa, a program je organiziran u suradnji sa 
Osnovnom školom ''Vladimir Gortan'' (prostor i program).  
Za nabavku poklona i reprezentaciju (sokovi i keksi za zbor) utrošeno je 1.797,56 kn. 
 Članovi VMO istaknuli su nekoliko primjedbi na ovogodišnji doček Sv. Nikole: 

- dvorana nije bila primjereno ukrašena (nedostajao je bor), 
- istovremeno odvijanje aktivnosti sa MO Grad Trsat nije poželjno. 
 

Slijedom navedenoga predloženo je slijedeće: 
- doček Sv. Nikole prirediti u drugom prostoru (Aula Ivana Pavla II., Hrvatska 

čitaonica Trsat),  
- prirediti doček u drugom terminu u odnosu na MO Grad Trsat, 
- prigodnim poklonima darivati učenike koji učestvuju u programu. 



Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvješće i prijedloge za buduće priređivanje 
dočeka Sv. NIkole. 
 

 

AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je objasnio financijski plan MO za 2015. godinu 
napomenuvši kako su osnova plana usvojene programske aktivnosti na 2. sjednici VMO 
od 3.12.2014. godine.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo Financijski plan za 2015. godinu. 
 

 
AD 3 

 
A) Uređenje rukohvata i stepenica iza pošte 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dopisom grupe građana kojim se 
traži uređenje rukohvata i stepenica iza pošte (spajaju Marohnićevu ulicu sa Ulicom 
Nike Katunara). 
Predloženo je da se sa istim obavijesti TD ''Rijeka promet'' d.d. 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
B) Uređenje okoliša zgrade na k. br. 3 u Marohnićevoj ulici 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dopisom gđe. Snježane Eisenkohl 
kojim se traži uređenje okoliša zgrade na gore navedenoj adresi, a kao na susjednoj 
zgradi. Pri tome je naveo kako nje navedeno uređenje izvršeno od strane stanara jer 
navedene površina nije u vlasništvu Grada Rijeke. 
Predloženo je da se sa istim obavijesti Odjel gradske uprave za komunalni sustav.  
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
C) Asfaltiranje površine ispred garaže nasuprot k. br. 9 u Ulici Nike Katunara 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa usmenim zahtjevom g. Ante 
Radakovića za asfaltiranje površine na gore navedenoj adresi, a ispred njegove 
garaže.  
Predloženo je da se sa istim obavijesti TD ''Rijeka promet'' d.d. 

  
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 

 
Sjednica je završila u 13 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Vojak: 
 

                      Marijan Matković                           Elena Šegota-Paladin 
 

 


