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         ZAPISNIK 
S 5. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
5. sjednica VMO Vojak održana je 17. veljače 2015. (utorak) s početkom u 11.30 sati u 
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Elena Šegota-Paladin, predsjednica VMO 
- Zlata Beg Zec, zamjenica predsjednice VMO 
- Jadranka Dumić, članica VMO 
- Ružica Ažman, članica VMO 
- Jurica Simičević, član VMO 

 
Ostali nazočni: 
- Josip Bajok, komunalni redar 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
-  
 
Zapisnik s 4. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Komunalna problematika  
2. Predstojeće aktivnosti: 

       - Dan žena   
3. Fiskalna odgovornost za 2014. godinu 
4. Izmjena prometovanja Marohnićevom ulicom 
5. Postavljanje horizontalne signalizacije u Ulici Slavka Krautzeka 
       kod kućnih brojeva 88 i 89 
6. Uređenje površine u Ulici Prilaz Vladimira Gortana kod kućnog broja 6 
7. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1  
 

Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin pozdravila je g. Josipa Bajoka, 
komunalnog redara, kojeg je VMO pozvalo na sjednicu kako bi se novi vijećnici upoznali 
sa načinom rješavanja raznog komunalnog nereda i oštećenja. 



Tijekom razgovora i objašnjenja od strane komunalnog redara istaknuto je slijedeće: 
 

- komunalni redar obilazi terene prema osobnom planu koje se u slučaju potrebe  
  na terenu može izmijeniti, 
- dječja igrališta redovito se obilaze i o oštećenju dječjih sprava izvještava nadležnu 

osobu u Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti, 
- problem komunalnog nereda rješava se u dogovoru s KD ''Čistoća'' d.o.o., 
- za odlaganje građevinskog materijala ne postoji lokacija na području grada Rijeke  

i županije Primorsko-goranske, 
- čišćenje prometnica u nadležnosti je KD ''Čistoća'' d.o.o. i raspored čišćenja može  

se zatražiti od navedenog komunalnog društva, 
- komunalna problematika iz područja Direkcije komunalnog redarstva može se 

rješavati i bez kontaktiranja komunalnog redara, odnosno putem besplatnih    
telefona, 

- komunalni redar u dogovoru sa Trećom policijskom postajom obilazi teren zbog 
rješavanja problema boravka kućnih ljubimaca na javnim površinama, 

- suradnja komunalnog redara i tajnika MO ocijenjena je pozitivno.    
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je obavijesti na znanje te će u skladu s navedenim pokušati 
rješavati pitanja iz područja komunalne djelatnosti. 
 

 

AD 2 
Gđa. Ružica Ažman predložila je za obilježavanje Dana žena organiziranje radionice 
oslikavanja stakla. Predloženo je da korištenje prostora Osnovne škole ''Vladimir Gortan'' i 
nabavku  materijala dogovori tajnik MO sa ravnateljicom OŠ i voditeljicom radionice.       

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog u vezi održavanja likovne 
radionice za Dan žena. 

 
 
AD 3 

Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je VMO izvijestio o materijalima za fiskalnu 
odgovornost za 2014. godinu napomenuvši kako su dokumenti temeljeni na financijskom 
planu i njegovom rebalansu te izviješćima s programskih aktivnosti. Materijale za 2014. 
godinu potpisuju gđa. Jadranka Dumić i gđa. Elena Šegota-Paladin, bivša i sadašnja 
predsjednica VMO, s obzirom na održane lokalne izbore u 2014. godinu.       

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo materijale Fiskalne odgovornosti za 2014. 
godinu. 
 

 
AD 4 

Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je VMO izvijestio s odgovorom TD ''Rijeka promet'' 
d.d. u vezi traženja VMO za izmjenu prometovanja Marohnićevom ulicom. S obzirom da je 
u predlaganju izmjene učinjen previd, VMO predlaže slijedeće: 
 

- postavljanje pune linije zbog spriječavanja pretjecanja, 
- smanjiti broj parkirnih mjesta na način da se na ulaznim / izlaznim mjestima postavi 

horizontalna oznaka zabrane parkiranja i 
- postaviti prometno ogledalo na odvojku za kućne brojeve 14, 16 i 18 u Marohnićevoj 

ulici.          



Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge. 

 
 
AD 5 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Županijske uprave za 
ceste koje 2009. godine nije prihvatilo postavljanje pješačkog prijelaza između kućnih 
brojeva 88 i 89 u Ulici Slavka Krautzeka. 
S obzirom na ponovljeni zahtjev te izmjenu nadležnosti za navedenu prometnicu, VMO 
predložilo je da se prijedlog uputi TD ''Rijekapromet'' d.d. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 6 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa prošlogodišnjim zahtjevom vlasnika 
Pekare ''Vojak'' za uređenje prostora u njenoj blizini.   
S obzirom da TD ''Rijeka promet'' d.d. nije još odgovorio, predloženo je da se zahtjev 
ponovi.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 7 

 
A) Mobilna reciklažna dvorišta 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestuo je VMO kako će od 18. veljače do 1. ožujka 
ove godine na parkiralištu kod Parka heroja biti postavljeno mobilno reciklažno 
dvorište (MRD) s djelatnikom te je članovima VMO podijelio plakat sa opisom i 
podacima u vezi mobilnih reciklažnih dvorišta. 
Na području grada Rijeke određeno je 19 lokacija uz postavljanje i mobilnog 
reciklažnog dvorišta  
Obavijest o postavljanju MRD postavljena je na web stranicu MO, a plakati su 
dostavljeni osnovnim školama ''Trsat'' i ''Vladimir Gortan'', dječjim vrtićima ''Đurđice'' i 
''Pčelice'', Domu zdravlja – dio Trsat, Klubu umirovljenika i starijih osoba Trsat i na 
oglasne ploče mjesnih odbora Grad Trsat i Vojak. 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 

 
 

B) Uređenje čempresa – Ulica Slavka Krautzeka 88 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa pismenim zahtjevom gđe. Ljiljane 
Linić Bujan za uređenjem čempresa u neposrednoj blizini njenog stambenog objekta. 
O istome je kontaktirao g. Zorana Tadića (Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti) 
koji je nakon izvida odgovorio kako će čempres urediti na način kako ne bi doticao 
stambenu zgradu i onečišćavao njen oluk.  
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 

 
 
 



C) Rampa za invalide – Ulica Nike Katunara kućni broj 13 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa pismenim zahtjevom za 
postavljanjem rampe za osobe sa poteškoćama u hodanju zgrade u Ulici Nike 
Katunara kućni broj 13. Zahtjev je dostavio predstavnik suvlasnika stanara g....... 
putem poduzeća ''Rumat''.  
Tajnik MO g. Marijan Matković predložio je u odgovoru poduzeću ''Rumat'' da g. .... 
prikupi potpise svih stanara zbog mogućih negativnih posljedica nakon postavljanja 
rampe.  
VMO predložilo je da se zahtjev dostavi TD ''Rijeka promet'' d d. 
 

Zaključak:  
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo prijedlog u 
vezi postavljanja rampe. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 13 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Vojak: 
 

                      Marijan Matković                           Elena Šegota-Paladin 
 

 


