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         ZAPISNIK 
S 6. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
6. sjednica VMO Vojak održana je 31. ožujka 2015. (utorak) s početkom u 11 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: 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 
Zapisnik s 5. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće sa održane aktivnosti: 

       - Dan žena   
2. Razlika po komunalnim prioritetima iz 2014. Godine – prijedlozi  
3. Izmjena prometovanja Marohnićevom ulicom 
4. Pješački prijelaz (Ul. Slavka Krautzeka kbr. 88) – odgovor  
5. Uređenje lokacija za kontejnere – odgovor  
6. Uređenje zelenih površina 
7. Sportski susreti za Dan Sv. Vida – obavijest  
8. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1 

Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin izvijestila je VMO o održanom 
obilježavanju Dana žena 4. ožujka 2015. godine u Osnovnoj školi ''Vladimir Gortan''. Tom 
prigodom Svjetlana Šalić prezentirala je za 22 učesnika oslikavanje stakla. 
Zbog izmjene u tematici radionice VMO  izvršilo je promjenu u financijskom planu i o 
istome je izvijestilo Direkciju za mjesnu samoupravu. 



STANJE IZMJENA 

951 Uredski materijal i ostali mat rashodi 0,00 500,00 

955 Osobne i intelektualne usluge 1.200,00 1.200,00 

957 Reprezentacija 1.000,00 1.000,00 

958 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 1.000,00 

3.700,00 3.700,00 
 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvješće o obilježavanju Dana žena. 
 

 

AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o dopisu TD ''Rijeka promet'' d.d. kojim se 
traže zamjenske lokacije u vrijednosti od 91.000,00 kn, a koja nisu utrošena za uređenje 
parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 ABC.  
Obilaskom terena predložene su ove zamjenske lokacije: 
 
1. Obrađeni komunalni prioriteti za 2015. – 60.000,00 kn 

- Sanacija stubišta u Ulici Drage Šćitara kod kućnih brojeva 13, 15 i 17  
– 30.000,00 kn 

- Sanacija prilazne površine u Ulici Drage Šćitara kod kućnih brojeva 13, 15 i 17  
– 30.000,00 kn 

 
2. Uređenje površine 

- Ulica Nike Katunara kućni broj 9 – asfaltiranje prostora ispred garaža 
- Prilaz Vladimira Gortana kućni broj 6 – asfaltiranje prostora kod ulaza u pekaru 

 
3. Bojenje ograda i rukohvata: 

- oko zgrade u Ulici Drage Šćitara kod kućnog broja 5  
- ispred zgrade u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnih brojeva 92 BAC 
- iza pošte – stepenište od Ulice Nike Katunara prema Marohnićevoj ulici 
- odmorište – Mihanovićeva ulica (nasuprot pošte) 
- iznad garaža – Ulica Drage Šćitara kod kućnih brojeva 13, 15 i 17 
- prolaz kod kućnog broja 33 u Mihanovićevoj ulici 
- sa zapadne strane zgrade u Ulici Drage Šćitara kod kućnih brojeva 13, 15 i 17 
- sa sjeverne strane zgrade u ULici Nike Katunara kod kućnog broja 6 
- prilaz zgradi s južne strane – Ulica Nike Katunara kod kućnog broja 4  
- stepenište od Ulice Drage Šćitara kod kućnih brojeva 13, 15 i 17 prema Ulici Nike 

Katunara kod kućnog broja 10 
- stepenište od Ulice Nike Katunara kućni broj 12 prema Ulici Drage Šćitara kod 

kućnih brojeva 13, 15 i 17 
 

4. Uređenje stepeništa 
- iza pošte u Radićevoj ulici – stepenište od Ulice Nike Katunara prema 

Marohnićevoj ulici 
 

5. Nosači prometnih znakova – bojanje  
- Ulica Nike Katunara kod kućnih brojeva 2, 4, 6, 8, 9 i 11 
- Ulica Drage Šćitara kod kućnih brojeva 13 i 16 

 
6. Horizontalne oznake parkirališnih mjesta 

- Marohnićeva ulica kod kućnog broja 4 



7. Bojenje stupića 
- Ulica Drage Šćitara kod kućnih brojeva 13, 15 i 17 – zapadna strana zgrade 

 
 

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

 
 
AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom TD ''Rijeka promet'' d.d. u 
vezi prijedloga VMO za izmjenom i dopunom prometne signalizacije u Marohnićevoj ulici. 
Prijedlogom se tražilo postavljanje pune središnje linije cijelom dužinom ulice, 
onemogućavanje parkiranja u zoni raskrižja i postavljanja prometnog ogledala na izlazu iz 
smjera Marohnićeve ulice kbr. 14. 
VMO izrazilo je nezadovoljstvo odgovorima te je predloženo da Elena Šegota-Paladin i 
Ružica Ažman zatraže sastanak sa Sachom Muschetom.        

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom TD ''Rijeka promet'' d.d. u 
vezi prijedloga VMO za označavanje pješačkog prijelaza u Ulici Slavka Krautzeka kod kbr. 
88. U odgovoru se navodi kako ne postoje uvjeti za označavanje istoga. 
VMO izrazilo je nezadovoljstvo odgovorima te je predloženo da Elena Šegota-Paladin i 
Ružica Ažman zatraže sastanak sa Igorom Ausiliom. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge. 

 
 
AD 5 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom KD ''Čistoća'' d.o.o. u vezi 
osiguranja spremnika za otpad, a nakon zajedničkog obilaska terena sa djelatnicima TD 
''Rijeka promet'' d.d. 
Spremnici za otpad osigurati će se postavljanjem postolja, izradom niše i postavljanjme 
stupića na lokacijama u Ulici Drage Šćitara kod kućnih brojeva 28, 20, 16 i 5. 
Spremnici sa lokacije u Mihanovićevoj ulici kod kbr. 20 preselit će se u Radićevu ulicu kod 
kbr. 6 i za njih će se izraditi podest. 
Na sadašnjoj lokaciji ostaju spremnici u Ulici Nike Katunaru kbr. 2 i u Marohnićevoj ulici 
kbr. 10 zbog nedovoljne količine postolja za ovu godinu. 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
 
AD 6 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Direkcije zajedničke 
komunalne djelatnosti u vezi uređenja zelenih površina na lokacijama u parku kod Dječjeg 



vrtića ''Pčelice'' i na dječjem igralištima u ulicama Drage Šćitara kod kbr. 3 i u Prilazu 
Vladimira Gortana. 
Sadnja stabala obaviti će se na jesen. Uklanjanje boćališta, postavljanje dodatnih klupica i 
dječjih sprava  predlaže za uvrštavanje u komunalne prioritete za 2016. godinu. 
Nasipavanje šljunka i popravak vrtuljka izvršit će se u najkraćem mogućem roku. 
  
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 7 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO s informacijom Direkcije za mjesnu 
samupravu u vezi održavanja sportskih susreta MO prilikom obilježavanja Dana Sv. Vida. 
Prvi sastanak sa koordinatorima održati će se 1. travnja 2015. u 14 sati u Direkciji. 
Koordinator za MO Vojak bit će Jurica Simičević, član VMO. 
  
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 8 
 

A) Uklanjanje stabala sa nogostupa uz zid groblje Trsat  
Članovi VMO istaknuli su otežani prolaz građana od južnog ulaza u groblje Trsat u 
smjeru parkirališta nasuprot Parka heroja. Na većem dijelu nogostupa uz zid groblja 
zasađena su stabla koja VMO predlaže za uklanjanje. 
Sa prijedlogom će se upoznati Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti. 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 

B) Tematske sjednice sa Odborom za mjesnu samoupravu 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa prijedlogom Odbora za mjesnu 
samoupravu za održavanje tematskih sjednica Odbora sa pojedinim grupacijama MO 
u nekom od sjedišta MO. 
  

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 

 
 

C) Uređenje prolaza za invalide južno od Osnobne škole ''Vladimir Gortan'' 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa pismenim zahtjevom g. Ante 
Brekala za izvješćem o utrošenim srestvima za uređenje prolaza za invalide južno od 
Osnobne škole ''Vladimir Gortan'', a kojem je odgovoreno kako je prolaz uređen na 
prijedlog roditelja čija su djeca u invalidskim kolicima te se čeka izvješće TD ''Rijeka 
promet'' d.d. o izvršenim komunalnim prioritetima za 2014. godinu. 
Prijedlog je ostvaren kao zamjenska lokacija za komunalne prioritete a 2014. godinu. 
 

Zaključak:  
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.  

 
 
 



Sjednica je završila u 12 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Vojak: 
 

                      Marijan Matković                           Elena Šegota-Paladin 
 

 


