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         ZAPISNIK 
S 4. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
4. sjednica VMO Vojak održana je 28. siječnja 2015. (srijeda) s početkom u 13.30 sati u 
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Elena Šegota-Paladin, predsjednica VMO 
- Zlata Beg Zec, zamjenica predsjednice VMO 
- Ružica Ažman, članica VMO 
- Jurica Simičević, član VMO 

 
Ostali nazočni: 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Jadranka Dumić, članica VMO 

 
Zapisnik s 3. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o radu Vijeća MO Vojak za 2014. godinu – prijedlog  
2. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1  
 

Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je objasnio Izvješće o radu Vijeća MO Vojak za 
2014. godinu koje se temelji na podacima iz dokumentacije MO: zapisnici sa sjednica, 
VMO, izvješća sa programskih aktivnosti i razni dopisi.  
Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin predložila je nakon kraće rasprave 
usvajanje Izvješća. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo Izvešće o radu Vijeća MO Vojak za 2014. 
godinu. 
 

 

 
 



AD 3 
 
A) Predavanje na temu ''Osobe zrelije životne dobi kao žrtve kaznenih djela'' 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa pozivom Odjela prevencije na 
edukativno predavanje na gore navedenu temu. Predavanje će se održati u četvrtak, 
12. veljače 2015. godine u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta na 
području grada Rijeke (Dolac 7 B) s početkom u 17 sati.  
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 

 
 

B) Oštećenje kolnika u Marohnićevoj ulici 
MO Vojak primio je pismeni zahtjev za sanaciju kolnika na prilazu zgradi na k. br. 14 u 
Marohnićevoj ulici.  
Tajnik MO g. Marijan Matković o istome je prošle godine izvijestio TD ''Rijeka promet'' 
d.d. 
Predloženo je da se nadležnima uputi dopis sa zahtejvom za sanaciju kolnika.  
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 

C) Zamjena dotrajalih kontejnera u Marohnićevoj ulici 
Prema pisanom zahtjevu za zamjenom dotrajalih kontejnera upućenom MO Vojak, 
VMO predložilo je da se sa istim upozna KD ''Čistoća'' d.o.o.  
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 
 
D) Osiguranje kontejnera u Marohnićevoj ulici 

MO Vojak primio je pismeni zahtjev za postavljanje niske ograde kako bi se spriječilo 
micanje kontejnera koji se nalaze na kosini. 
S obzirom da je MO isto predložio i za kontejnere u Ulici Drage Šćitara, a isto nije 
izvršeno, predloženo je da se TD ''Rijeka promet'' d.d. uputi dopis za sve navedene 
lokacije.  
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.  

 
 

E) Postavljanje pješačkog prijelaza u Ulici Slavka Krautzeka kod k. br. 88 i 89 
MO Vojak  upućen je pismeni prijedlog za postavljanje pješačkog prijelaza u Ulici 
Slavka Krautzeka kod k. br. 88 i 89. 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako je prije nekoliko godina na isti 
prijedlog dobivena odbijenica te je predložio da se o istome raspravi na idućoj sjednici 
nakon uvida u tadašnji odgovor. 
 

Zaključak: 
     Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
 
 



F) Uređenje parka kod Dječjeg vrtića ''Pčelice'' 
MO Vojak primio je pisani zahtjev kojim se traži uređenje dijela površine parka kod 
Dječjeg vrtića ''Pčelice''. 
U zahtjevu se navode slijedeći zahvati: sađenje jedne sadnice u središtu parka kod 
klupa (gdje je i nekada bila), uklanjanje boćališta koje ne služi svrsi i na njegovo 
mjesto zasaditi zelenilo i postaviti klupice, postavljanje ograde na zid pored ulaza u 
igralište i postavljanje dječjih konstrukcija. 
Predloženo je da se sa istim pismeno obavijesti nadležnu Direkciju Grada Rijeke. 
 

Zaključak: 
     Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
  

G) Uređenje dječjih igrališta kod zgrade u Ulici Drage Šćitara k. br. 3 i u  
Ulici Prilaz Vladimira Gortana 
MO Vojak primio je pismeni zahtjev za promjenom dječjih konstrukcija na navedenim 
dječjim igralištima iz razloga što su sadašnje oštećene i opasne po djecu.  
Nakon rasprave predloženo je da se uputi zahtjev za postavljanje novog šljunka (Ulica 
Prilaz Vladimira Gortana) i popravak vrtuljaka na oba dječja igrališta. 

       
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 
H) Sastanak sa komunalnim redarom 

Zbog primjedbi na stanje komunalnog reda na području Vojaka predloženo je da se na 
iduću sjednicu pozove komunalni redar. 
 

 Zaključak: 
      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 

I) Izmjena lokacija i broja kontejnera 
Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin predložila je slijedeće izmjene u vezi 
kontejnera: 
- tri eko kontejnera kod k. br. 13 u Ulici Drage Šćitara preseliti na stranu groblja, 
- tri kontejnera kod zida Parka heroja trajno maknuti jer ih stanari ne koriste. 
 
Gđa. Ružica Ažman predložila je premještanje dva nova kontejnera sa lokacije kod k. 
br. 2 u Ulici Nike Katunara jer je njihovim postavljanjem oduzeto parkirno mjesto. 

 
 
 
Sjednica je završila u 14.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Vojak: 
 

                      Marijan Matković                           Elena Šegota-Paladin 
 

 


