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ZAPISNIK 
S 9. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
9. sjednica VMO Vojak održana je 17. ožujka 2011. (četvrtak) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO 
- Elena Šegota-Paladin, članica VMO 
- Mirko Pauletić, član VMO 
- Nikola Dujić, član VMO  
 
Ostali nazočni: 
- nitko 

Sjednici nije bio nazočan: 
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO  
 
Usvajanje zapisnika s 8. sjednice VMO Vojak: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o održanoj aktivnosti 
- Meñunarodni dan žena  

2. Predstojeće aktivnosti 
- Osloboñenje Sušaka – pripreme 
- Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – pripreme  

3. Pješački prijelaz u Marohnićevoj ulici – primjedba grañana 
4. Stolovi za stolni tenis – odgovori nadležnih institucija, prijedlog nove lokacije 
5. Dječje igralište – ureñenje 

- odgovor  
- imenovanje ureñene površine – park ili dječje igralište 

6. Razno  
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 



AD 1 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o održanom  obilježavanju Meñunarodnog 
dana žena. Prigodni program organiziran je  u suradnji s Hrvatskom čitaonicom Trsat u 
ponedjeljak, 7. ožujka 2011. godine uz sudjelovanje: Osnovna glazbena škola 
''Aleksandra Jug-Matić'', Dječji zbor ''Torretta'', Mješoviti pjevački zbor Hrvatske čitaonice 
Trsat, Monica Rogić i Plesan grupa ''Ri dance''.  
Gña. Elena Šegota-Paladin navela je kako je MO Vojak poklonio sudionicama i 
posjetiteljicama karanfile, a za što je utrošeno 500,00 kn.   

       
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvještaj.   

 
AD 2 

 
Tajnik MO g. Marijan Matković iznio je kako u narednom razdoblju MO  prema usvojenom 
Programu očekuju dvije aktivnosti: obilježavanje Dana osloboñenja Sušaka (21. travanj) 
u  suradnji s UABA Rijeka i Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor. 
Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor realizirati će se u suradnji s strankom HSU-
ogranak Vojak, a predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić dogovoriti će sastanak s 
predsjednicom ogranka gño. Zlatom Beg-Zec.  

      
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
   

 
AD 3 
 

Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić izvijestila je prisutne s problemom u vezi 
pješačkog prijelaza u Marohnićevoj ulici kod marketa BKC-a, a kojeg je u rubrici ''Pitajte-
odgovorit ćemo'' na portalu Grada Rijeke naznačio g. Marinko Tomić. kao problem 
navode se parkirana vozila u blizini pješačkog prijelaza čime se zaklanja pogled 
vozačima na pješake  (pogotovo na školsku djecu i djecu iz vrtića). 
Za rješavanje problema predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je da se sa 
istim pismenim putem upozna TD ''Rijeka promet'' d.d. i Treća policijska postaja.  

       
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
   

 
AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove sa odgovorima OŠ ''Vladimir Gortan'' i 
Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo u vezi postavljanja betonskih stolova za stolni 
tenis u krugu škole. Stolove nije moguće postaviti iz sigurnosnih razloga (kriteriji 
Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja) i zbog 
bojazni za okupljanjem mladeži oko stolova tijekom večernjih sati.  
Članovi VMO predložili su da se stolove postavi na javnoj površini u blizini zgrade na 
adresi D. Šćitara 28 te da se sa istim upozna stanare, odnosno povjerenika zgrade kako 
bi se dobila suglasnost. 

       
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 



AD 5 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove sa odgovorom Odjela gradske uprave 
za komunalni sustav u vezi ureñenja dječjeg igrališta / parka Vojak i obližnjeg parkirališta, 
a na traženje grupe grañana.  
Problem pijeska koji s igrališta prelazi na pješačku stazu rješavati će se kroz redovno 
održavanje jednom tjedno.  
Obližnje parkiralište nije moguće urediti jer prostor nije vlasništvo Grada Rijeke. Sa ovim 
odgovor predstavnici VMO Vojak upoznati će g. Žarka Šegotu koji je, takoñer, bio 
zainteresiran za ureñenje. 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove kako je VMO Vojak 2009. godine na 
traženje Odjela gradske uprave za komunalni sustav dostavio prijedlog naziva parka 
navedenom Odjelu i Odboru za mjesnu samoupravu, ali odgovor još nije dostavljen. 
Meñutim, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje 
zemljištem ovaj prostor smatra dječjim igralištem, dok je na Interaktivnom planu grada 
Rijeke ureñeni prostor imenovan je pod nazivom Park Vojak, ali sa pogrešno ucrtanim 
granicama. 
Temeljem iznijetog predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je: 
• da se od navedenih odjela zatraži odgovor u vezi kategorizacije ureñene površine 

(dječje igralište ili park),  
• ukoliko se površina smatra parkom da se ista imenuje, 
• da se ucrta ispravna površina na Interaktivnom planu i 
• ukoliko ureñena površina nije park da se ista obriše sa Interaktivnog plana. 

       
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
   

 
AD 6 
 

Gña. Elena Šegota-Paladin iznijela je problem komunalnog nereda na javnoj zelenoj 
površini u Ulici Drage Šćitara iza zgrade na adresi Marohnićeva 8. Od kada nema kioska 
površina je postala odlagalište smeća i grañevinskog materijala. 
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je da tajnik MO sa nadležnima iz 
Odjela gradske uprave za komunalni sustav izvidi da li je moguće navedenu površinu 
hortikulturno urediti i na taj način spriječiti odlaganje otpada. 
 
Zaključci: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
Sjednica je završila u 18 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Vojak: 

 
Marijan Matković                        Jadranka Dumić 

 
 


