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         ZAPISNIK 
S 9. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
9. sjednica VMO Vojak održana je 17. rujna 2015. (četvrtak) s početkom u 10.30 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 
- Nikola Dujić, član VMO 

 
Ostali nazočni: 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Jadranka Dumić, članica VMO 

 
 
Zapisnik s 8. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – izvješće  
2. Predstojeće aktivnosti 

- Dan MO  
- Posjet Domu za nezbrinutu djecu 

3. Rebalans financijskog plana – prijedlozi i usvajanje 
4. Programi rada za 2016. godinu – obavijesti i upute  
5. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1  
 

Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin izvijestila je o održanoj akciji ''Birajmo 
najljepšu okućnicu, balkon i prozor''. 
 Akciji se odazvalo 21 domaćinstvo. Svi učesnici dobili su novčane bonove u ukupnoj 
vrijednosti od 1.400,00 kn (od 60,00 kn do 110,00 kn), priznanja i zahvalnice.  
Priznanja za prva tri mjesta u kategoriji ''okućnica'' dobile su Stanka Kokić (Radićeva 16), 
Mirjana Sišul (Drage Šćitara 18)  i Marica Perčinić Drage Šćitara 15). U ostalim 



kategorijama nije bilo dovoljno učesnika. 
Mirjana Mišković (Kumičićeva 81) dobila je zahvalnicu za višegodišnji trud i sudjelovanje  
pozvala je vijećnika da ustane i pročitala je tekst svečane izjave.  
Troškove akcije pokrili su Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Odjel za gradsku 
samoupravu i upravu. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvješće. 
 

 

AD 2 
 

A) Dan MO 
Tajnik MO g. Marijan Matković podsjetio je VMO na usvojeni program za obilježavanje 
Dana MO. O istome je izvijestio Klub navijača HNK ''Orijent'', Žensku vokalnu skupinu 
''Lira'' i Osnovnu školu ''Vladimir Gortan''. 
Klub navijača nije odgovorio na poziv. ŽVS ''Lira'' predložila je termin 2. i 9. listopada 
2015. godine, a OŠ ''Vladimir Gortan'' odgovaraju svi dani osim utorka. 
Temeljem iznijetog VMO predložilo je slijedeće: 

- odustaje se od sportskog dijela programa, 
- za koncert je predložen 2. ili 5. listopada u 19 sati i 
- prije koncerta položiti cvijeće na spomen obilježje palim borcima NOB-a. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo predloženo. 

 
 
B) Posjet Domu za nezbrinutu djecu 

Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin izvijestila je kao se akcijom već 
upoznala prošlogodišnje donatore i svi su izrazili spremnost i za ovogodišnje 
učestvovanje. Za posjet Domu predložen je četvrtak, 15. listopada 2015. godine, a o 
istome će tajnik kontaktirati nadležne.  

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković podsjetio je VMO na promjenu financijskog plana za 
program ''Dan žena'' usvojenu na 6. sjednici VMO.  
Kako kod ostalih programa nema izmjena, tajnik će napraviti rebalans financijskog plana u 
skladu sa navedenom izmjenom. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 

 
AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković podijelio je VMO za pripremu programa u 2016. godini 
slijedeće:  

- Upute za prijavu programskih aktivnosti mjesnih odbora koje financira  
Odjel za gradsku samoupravu i upravu za 2016. godinu i  

- Upute za financiranje programskih aktivnosti VMO  



Napomenuo je kako će Odjel gradske uprave za poduzetništvo i Odjel gradske uprave za   
sport i tehničku kulturu sufinancirati programe mjesnih odbora sa 1.200,00, odnosno 
1.000,00 kn. 

      
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 

 
 
AD 5 

 
A) Uklanjanje drveća u Ulici Drage Šćitara  

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom MO Grad Trsat u vezi 
zamolbe MO Vojak za uklanjanje drveća na nogostupu uz zid groblja Trsat u Ulici 
Drage Šćitara.  
Prema istome MO Grad Trsat predložilo je Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti 
uklanjanje suhog stabla i stabala koja ometaju pogled pješacima i vozačima kod 
pješačkog prijelaza. Za uklanjanje preostalih stabala MO Grad Trsat nije suglasno. 
VMO Vojak nije zadovoljno što se i ostala stabla neće ukloniti, ali će poštivati odluku 
susjednog mjesnog odbora.  
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je odluku na znanje, ali nije zadovoljno što se i ostala 
stabla neće ukloniti. 
 

      
B) Doček Svetog Nikole 

VMO predložilo je održavanje dočeka Svetog Nikole i podjelu poklona djeci 
predškolskog uzrasta u petak, 4. prosinca 2015. godine u Osnovnoj školi ''Vladimir 
Gortan''.  
Sa OŠ dogovorit će se uređenje prostora, a sa Franjevačkim samostanom na Trsatu 
osoba koja će predstavljati Svetog Nikolu. 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
  
 
C) Komunalni redar – promjena  

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako je dosadašnji komunalni redar 
Josip Bajok otišao u mirovini. Do daljnjega će ga mijenjati Josip Vukman (MO Grad 
Trsat) i Duško Karić (MO Vojak). 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 

 
  

  
Sjednica je završila u 11.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Vojak: 
 

                      Marijan Matković                           Elena Šegota-Paladin 
 

 


