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         ZAPISNIK 
S 35. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
35. sjednica VMO Vojak održana je 16. rujna 2013. (ponedjeljak) 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 
- Nikola Dujić, član VMO 
 
Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Mirko Pauletić, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika s 34. sjednice VMO Vojak: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti 
• Dan MO – pripreme   

2. Rebalans Financijskog plana za 2013. godinu – prijedlog i usvajanje 
3. Ureñenje prostora u Ulici Nike Katunara kod k. br. 9 – obavijest 
4. Problematika dječjeg parka (Ulica Drage Šćitara k, br. 2) – obavijest    
5. Programske aktivnosti u 2014. godini – upute  
6. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 
 

 



AD 1 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković predstavio je plakate, pozivnice i zahvalnice te izvijestio je 
VMO o učinjenim radnjama za obilježavanje Dana MO u četvrtak, 26. rujna 2013. godine: 

� postavljeni su plakati za poziv na turnir u briškuli i trešeti; prijave se primaju do 20. 
rujna 2013. godine u sjedištu MO, 

� sa Gradskom organizacijom Crvenog križa Rijeka dogovorena je zdravstvena 
akcija mjerenja tlaka i šećera u sjedištu MO (Mihanovićeva 1) od 9 do 10 sati, 

� sa dječjim vrtićima ''ðurñice'' i ''Pčelice'' dogovoren je program – sportske igre, 
prezentacija dječjih radova i programa dječjih vrtića od 15 do 17 sati u prostorima 
dječjih vrtića i na obližnjem igralištu, 

� sa Osnovnom školom ''Vladimir Gortan'' i KUD-SAC ''Frattelanza'' dogovoren je 
koncert za 19 sati. 

  
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak primilo je obavijesti na znanje. 
 
 
AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković objasnio je prijedlog rebalansa Financijskog plana Vijeća 
Mjesnog odbora Vojak za 2013. godinu:  
 
Rebalans je izvršen je u programskoj aktivnosti "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i 
prozor" za 2013. godinu na pozicijama ''Reprezentacija'' (1142) i ''Ostali nespomenuti 
rashodi poslovanja'' (1143) Odjela za gradsku samoupravu i upravu. 
Na poziciji ''Reprezentacija'' utrošeno je neplaniranih 261,39 kn za domjenak učesnika 
programske aktivnosti. Za isti je iznos umanjena planirana pozicija ''Ostali nespomenuti 
rashodi poslovanja'' planirana sa 800,00 kn. 

     Od planiranih 800,00 kn utrošeno je 261,39 kn te ostatak iznosi 538,61 kn.  
 

Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog Rebalansa Financijskog plana 
Vijeća MO Grada Trsata za 2013. godinu. 
 
 

AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO s odgovorom upućenim gñi. Ivanki Vičić u 
vezi ureñenja zelene površine u Ul. Nike Katunara kod k. br. 9.  
U odgovoru se navodi kako je njena zamolba uvrštena u prijedloge komunalnih prioriteta 
za 2014. godinu, a o daljnjim radnjama gña. Ivanka Vičić biti će pravovremeno 
obaviještena.  
Gñi. Ivanki Vičić dostavljeni su prijedlozi komunalnih prioriteta za 2014. godinu. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak nije imalo primjedbe na odgovor. 
 
 

AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO s odgovorom upućenim gñi. Doris Kušić u vezi 
njene zamolbe za postavljanje tabele ''Zabrana za pse'' i ograde ispred nebodera na kućnom 
broju 2 u Ul. Drage Šćitara i za postavljanje ograde kod Dječjeg vrtića ''Pčelice''. 



Gñi. Doris Kušić odgovoreno je slijedeće: 
� Za postavljanje ograde ispred nebodera predloženo je da ovlašteni predstavnik 

suvlasnika stanova dostavi pisani prijedlog.  
Do ove sjednice MO nije primio prijedlog za postavljanje ograde.   

� Zamolba za postavljanje tabele''Zabrana za pse'' uputi će se Odjelu gradske uprave za 
komunalni sustav. 

� Prijedlog za postavljanje ograde kod Dječjeg vrtića ''Pčelice'' VMO uvrstilo je u prijedloge 
komunalnih prioriteta za 2014. godinu. Gñi. Doris Kušić dostavljeni su prijedlozi 
komunalnih prioriteta za 2014. godinu iz kojih je vidljivo da je predmetna ograda bila i u 
prijedlozima za 2013. godinu. 
 

Zaključak: 
     Vijeće MO Vojak nije imalo primjedbe na odgovor. 
 
 
AD 5 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO s uputama za prijavu programskih aktivnosti 
MO za 2014. godinu koje financira: 

� Odjel za gradsku samoupravu i upravu – prijedlozi programa dostavljaju se Odjelu za 
gradsku samoupravu i upravu – Direkciji za mjesnu samoupravu na propisanim 
obrascima do 15. listopada 2014. godine, 

� Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu - prijedlozi programa dostavljaju se 
Odjelu na propisanim obrascima do 30. listopada 2014. godine, 

� Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo – ovaj Odjel nema planiranih sredstava za 
sufinanciranje programa VMO i  

� Odjel gradske uprave za kulturu – prijedlozi programa dostavljaju se na obrascima u 
elektroničkom obliku do 7. listopada 2013. godine. 
 

Zaključak: 
     Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 6 
 

A) Prostor bivše trgovine ''Pinelić'' – Mihanovićeva 1b 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Direkcije za mjesnu 
samoupravu, a temeljem upita gñe. Vesne Radić za najam navedenog prostora.  
U odgovoru se navodi kako je Zaključkom Gradonačelnika prostor predan na  upravljanje 
Odjelu za gradsku samoupravu i upravu us svibnju 2013. godine, a za potrebe rada Vijeća 
MO Vojak.  
Sadašnji prostor (Mihanovićeva 1) takoñer će ostati na korištenju Vijeća MO Vojak. 

 
B) Zahtjev za korištenje prostora 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa zahtjevom gñe. Mire Macolić za 
korištenje prostora VMO za potrebe predavanja o zdravoj prehrani u rujnu za dane 17., 20., 
24. i 27. od 16 do 19 sati uz nadoknadu. 
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je davanje na privremeno korištenje 
prostora MO gñi. Miri Macolić. 
 

C) Komunalna problematika 
Gña. Elena Šegota-Paladin izvijestila je VMO o nekoliko komunalnih nedostataka: 

� oštećenje kontejnera (Ul. Drage Šćitara 20),  
� zelenilo na ogradi groblja ''Trsat'' otežava prolaz pješacima i  
� nepovezanost čempresa uz nosače (Ul. Drage Šćitara 11 i 13-17). 



G. Nikola Dujić izvijestio je VMO kako kod nebodera na kućnom broju 3 u Ul. Drage Šćitara 
ne postoji više potreba za četiri (4) invalidska parkirna mjesta jer su dva (2) korisnika 
preminula te je temeljem dogovora sa stanarima predložio njihovo ukidanje.    
 

Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je da tajnik MO g. Marijan Matković s 
navedenom komunalnom problematikom obavijesti nadležne. 

 
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je obavijesti na znanje i jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 

 

 

Sjednica je završila u 11 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Vojak: 

 
Marijan Matković                           Jadranka Dumić 

 
 


