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         ZAPISNIK 
S 31. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
31. sjednica VMO Vojak održana je 11. travnja 2013. (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 30. sjednice VMO Vojak: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće sa održanih aktivnosti: 
• Dan žena  
• Humanitarna akcija  

2. Predstojeće aktivnosti: 
• Osloboñenje Sušaka  
• Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor  

3. Obilazak terena – obavijest  
4. Prijava komunalnih prioriteta za 2014. godinu – obavijest  
5. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

 
AD 1 
 

A) Dan žena – gña.  Elena Šegota-Paladin izvijestila je VMO kako je obilježavanje Dana 
žena organizirano 7. ožujka 2013. godine u suradnji s Osnovnom školom ''Vladimir 
Gortan''.  



 

Tom je prigodom prireñena je izložba radova učenika likovne i foto sekcije škole te 
održan glazbeni program u kojem su nastupili učenici osnovne škole kojima su se 
pridružili i polaznici Glazbene škole ''Ivan Matetić Ronjgov''. 

       
B) Humanitarna akcija – poklon pakete s igračkama u sklopu akcije ''Siromaštvo nije 

izbor - pomaganje jest!' predale su predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić i članica 
VMO gña. Elena Šegota-Paladin 23. veljače 2013. godine u prostorijama NK ''Orijent''. 
Tom prigodom dočekao ih je i Nenad Mladenić, nagrañeni volonter za 2012. godinu s 
područja mjesnog odbora Kozala.  

 

Zaključak: 

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

 
 
AD 2 
 

A) Osloboñenje Sušaka – predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je 
polaganje cvijeća na spomenik desetorici strijeljanih povodom obilježavanja Dana 
osloboñenja Sušaka VMO 21. travnja 2013. godine u 9.30 sati.  

A) Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – odvijati će se od kraja travnja do 
polovice lipnja 2013. godine. Zaključeno je da se grañane izvijesti kada Direkcija za 
mjesnu samoupravu objavi poziv za učestvovanje.    

     
Zaključak: 

A) Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
B) Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 
 

AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO kako će obilazak terena sa 
predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav i TD ''Rijeka promet'' d.d. 
predviñen za 19. travnja 2013. godine te je predložio da VMO dostavI prijave komunalnog 
nereda/oštećenja do 18. travnja.  
O satnici obilaska tajnik MO obavijestiti će VMO 18. travnja.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 
 

AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO kako je objavljen poziv za prijavu komunalnih 
prioriteta za 2014. godinu.  
Grañani, ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada i udruge grañana mogu 
prijedloge dostaviti do 20. travnja 2013. godine u sjedište MO.  

 
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 
 
 
 



 

AD 5 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO sa dopisom VMO Gornji Zamet u vezi 
legalizacije nelegalizirane gradnje, a kojim se predlaže zajednički nastup mjesnih odbora prema 
Gradonačelniku sa zahtjevom za smanjenjem visine komunalne naknade za legalizaciju. 
VMO mišljenja je kako je visina komunalne naknade odreñena zakonskim propisima te nema 
potrebe za obraćanjem Gradonačelniku.  

 

 

 

 

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 

 


