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ZAPISNIK
S 39. SJEDNICE VMO VOJAK

39. sjednica VMO Vojak održana je 30. siječnja 2014. (četvrtak) s početkom u 11 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 38. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Izvješće o radu VMO za 2013. godinu – usvajanje
Financiranje programskih aktivnosti MO – upute
Provoñenje programskih aktivnosti u 2014. godini
Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Tajnik MO g. Marijan Matković pojasnio je Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora Vojak
za 2013. godinu istaknuvši kako je isti napisan u skladu sa uputama Direkcije za mjesnu
samoupravu. Temeljem navedenog predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je
usvajanje Izvješća.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora
Vojak za 2013. godinu.

AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je članovima VMO pojasnio Upute o financiranju
programskih aktivnosti MO u 2014. godini, a koje su članovima VMO dostavljene uz poziv
za sjednicu.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.
AD 3
Tajnik MO g. Marijan Matković dostavio je članovima VMO tabele sa proračunima za
pojedinu programsku aktivnost u 2014. godini, a zbog lakšeg planiranja i provoñenja istih.
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je slijedeće:
• u prvoj polovici veljače održati sastanak sa predstavnicima s kojima VMO
surañuje u provoñenju aktivnosti i
• Osnovnu školu ''Vladimir Gortan'' pismeno obavijesti o aktivnostima za koje
se planira koristiti prostor škole.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge.
AD 3
A) Ureñenje invalidske rampe – Nike Katunara 13
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa obavijesti o ureñenju invalidske
rampe na kućnom broju 13 u Ulici Nike Katunara, a koje je zatraženo u listopadu
2013. godine.
Ureñenje nije izvršeno u 2013. godini te će se za isto ponoviti javni natječaj za odabir
izvoñača radova.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.
B) Popravka prometnih znakova
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako će popravak oštećenih
prometnih znakova uslijediti po okončanju postupka javne nabave, odnosno tijekom
veljače 2014. godine.
Obavijest o istome dostavilo je TD ''Rijeka promet'' d.d.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.
C) Izvoñenje komunalnih prioriteta
S obzirom na primjedbe pojedinih predstavnika VMO u vezi izvoñenja komunalnih
prioriteta TD ''Rijeka promet'' d.d. obavijestilo je mjesne odbore kako će ubuduće email porukom dostavljati obavijest o radovima.
Obavijest će sadržavati ove podatke: stavka i predviñeni radovi, izvoñač, ugovorena
sredstva i rok.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.

D) Ureñenje mjesta za kontejnere
Zamjenik predsjednice VMO g. Ivan Tićak iskazao je nezadovoljstvo što do danas nisu
ureñena mjesta za kontejnere u Ulici Drage Šćitara (k. br. 5, 16, 20 i 28), a koje je
VMO predložilo 26. rujna 2012. godine. Prošle i ove godine opet se ponovila situacija
kada kontejneri uslijed jakog vjetra ''šeću'' ulicama Vojak. Istaknuo je kako je na
susjednim područjima mjesnih odbora isto izvedeno.
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o slijedećem:
• Komisija za postavljanje predmeta i privremenih objekata na području grada
Rijeke naložila je 22. listopada 2012. godine TD ''Rijeka promet'' d.d. izvršenje
radova u dogovoru s KD ''Čistoća''.
• Krajem 2013. godine tajnik MO kontaktirao je djelatnika TD ''Rijeka promet''
d.d. U odgovoru je navedeno kako radovi nisu mogli biti izvršeni jer prijedlog
Komisije nije u skladu sa zakonskim propisima.
O istome Vijeće MO nije do tada bilo ni usmeno ni pismeno obaviješteno.
• Za rješenje zamolbe tajnik MO obratio se drugoj osobi iz TD ''Rijeka promet''
d.d., ali uza sav njezin trud, stanje je i dalje isto te je predložio da se VMO
ponovo pismeno obrati nadležnima.
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je da tajnik u što kraćem roku
pismeno izvijesti nadležne o nerješavanju ovog problema i to sa cjelokupnom
dosadašnjom dokumentacijom.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijesti na znanje i jednoglasno je usvojilo prijedlog.

Sjednica je završila u 12 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Vojak:

Marijan Matković

Jadranka Dumić

