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ZAPISNIK  
S 34. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
34. sjednica VMO Vojak održana je 21. prosinca 2017. (četvrtak) s početkom u 10 sati u 
prostorijama MO Vojak, Mihanovićeva 1 B. 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Elena Šegota-Paladin, predsjednica VMO 
- Zlata Beg- Zec, zamjenica predsjednice VMO 
- Ružica Ažman, članica VMO 
- Jadranka Dumić, članica VMO  
- Nikola Dujić, član VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Vojak 
 

 
Zapisnik s 33. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Financijski plan VMO Vojak za 2018. godinu- usvajanje 
2. Izvještaj o prog. akt.- Posjet domu za djecu „Ivana Brlić Mažuranić“ 

Lovran- podružnica Rijeka 
3. Izvještaj o prog. aktivnosti- Dan MO 
4. Izvještaj o prog. aktivnosti- Doček Sv. Nikole 
5. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
6. Tekuća komunalna problematika 
7. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Predsjednica Vijeća MO Vojak, gđa. Elena Šegota- Paladin izvijestila je prisutne o 
prijedlogu Financijskog plana Vijeća mjesnog odbora Vojak za 2018. godinu i projekcije za 
2019. i 2020. godinu. Prijedlog prihoda iznosi 19.600,00 kn od čega je 18.200,00 kn 
prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, 
a 1.400,00 kn iznose donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. U 2018. 
godini predviđeno je održavanje sedam programskih aktivnosti Vijeća (Dan žena, Biramo 
najljepšu okućnicu, balkon, prozor i terasu, Kreativne radionice, Posjet domu za djecu I. B. 
Mažuranić, Dan MO, Doček Sv. Nikole i Redovna aktivnost Vijeća MO). 



Zaključak: 
Vijeće MO Vojak je nakon kraće rasprave jednoglasno odlučilo da se usvoji 
Financijski plan Vijeća mjesnog odbora Vojak za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 
2020. godinu. 
  
 
 

AD 2 
Predsjednica Vijeća MO Vojak, gđa. Elena Šegota- Paladin, pročitala je prisutnima 
Izvješće o provedenoj aktivnosti Vijeća iz domene zdravstva i socijalne skrbi- Posjet domu 
za nezbrinutu djecu Ivana Brlić Mažuranić Lovran- podružnica Rijeka- Potok. 
Tradicionalno, kao i svake godine, Vijeće je organiziralo akciju prikupljanja donacija 
poslovnih subjekata koji djeluju na području mjesnog odbora Vojak. Akciji se odazvao 
veliki broj donatora, a prikupljene donacije su prilikom posjeta domu uručene djelatnicima. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Izvješće o programskoj aktivnosti iz 
domene zdravstva i socijalne skrbi- Posjet domu za nezbrinutu djecu Ivana Brlić 
Mažuranić- Potok usvojeno je jednoglasno.   

        
 
AD 3 

Predsjednica Vijeća MO Vojak, gđa. Elena Šegota- Paladin, pročitala je prisutnima 
Izvješće o provedenoj aktivnosti Vijeća- Dan mjesnog odbora Vojak. Vijeće MO Vojak 
tijekom listopada i studenog obilježilo je Dan mjesnog odbora Vojak. U subotu 11. 
listopada položen je vijenac i zapaljena svijeća na spomeniku palim borcima NOB-a na 
križanju Ulica Drage Šćitara i Marohnićeve. U utorak 14. studenoga održana je radionica i 
izložba dječjih radova polaznika vrtića Pčelice u njihovom prostoru. U srijedu, 15. 
studenoga, u prostorijama MO-a otvorena je izložba slikarice Mire Štok. Program dana 
mjesnog odbora završen je u četvrtak, 16. studenoga 2017. godine, predavanjem MUP-a 
Rijeka o prevenciji kriminaliteta nad osobama starije životne dobi koje je održano u 
dvorani mjesnog odbora Vojak. Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno je 1.768,30 
kn.   

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje te je Izvješće jednoglasno usvojeno.   

 
 
AD 4 

Predsjednica Vijeća MO Vojak, gđa. Elena Šegota- Paladin, pročitala je prisutnima 
Izvješće o provedenoj aktivnosti Vijeća- Doček Sv. Nikole. Vijeće MO Vojak tradicionalno 
svake godine u prosincu za predškolsku djecu s područja mjesnog odbora Vojak 
organizira podjelu poklona u sklopu programa Doček Sv. Nikole. Ovogodišnja prijava 
djece započela je 8. studenog i trajala je do 24. studenog. Prijavljeno je 50-ero djece. Za 
djecu su pribavljeni poklon paketi s igračkama te slatki paketi. 5. prosinca 2017. godine u 
OŠ Vladimir Gortan održan je prigodni program kojeg su pripremili učenici nakon kojega je 
uslijedila podjela poklona s igračkama i slatkih paketa Sv. Nikole. Za realizaciju 
programske aktivnosti ukupno je utrošeno: 5.491,75 kn. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Izvješće o programskoj aktivnosti 
Doček Sv. Nikole usvojeno je jednoglasno. 

 
 
 



AD 5 
 AD 5.1. 
 Tajnica MO obavijestila je Vijeće o dopisu poslanom OGU za komunalni sustav, Direkciji 

zajedničkih komunalnih djelatnosti u kojem se dostavlja konačna lista komunalnih 
prioriteta MO Vojak za 2018. godinu. 

 
 Zaključak: 
 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. 
 
 
 AD 5.2. 
 Tajnica MO izvijestila je Vijeće o dopisu poslanom OGU za komunalni sustav, Direkciji 

zajedničkih komunalnih djelatnosti, u kojem se traži postavljanje prigodne dekoracije na 
frekventnije lokacije na području mjesnog odbora povodom božićnih i novogodišnjih 
blagdana kako je i dogovoreno na prethodnoj sjednici.  

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. 
 
 
 AD 5.3. 
 Tajnica MO izvijestila je Vijeće o dopisu Gorana Badurine iz Rumata vezano za 

postavljanje lanaca i postolja za spremnike za otpad na adresi Drage Šćitara 2. Ovlaštena 
predstavnica stanara u dopisu navodi kako se prilikom vjetrovitog vremena spremnici 
nekontrolirano pomiču te može doći do oštećivanja imovine stanara. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave jednoglasno 
je odlučeno da se pošalje dopis KD Čistoći sa zamolbom da se na navedenoj adresi 
postave lanci i postolja za spremnike kako bi se udovoljilo opravdanom zahtjevu 
građana. 

 
 
 AD 5.4. 
 Tajnica MO obavijestila je Vijeće o dopisu gđe. Marine Jurić Jakovljević, adresa S. 

Krautzeka 91. Prilikom naleta vjetra došlo je do oštećenja stabla koje se nalazi u okućnici 
zgrade na navedenoj adresi te je potrebno ukloniti polomljene grane. Oštećenje je u 
međuvremenu prijavljeno Direkciji zajedničkih komunalnih djelatnosti te je potom i 
uklonjeno. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 AD 5.5. 
 Tajnica MO obavijestila je Vijeće o dopisu gosp. Viktora Stipčića, adresa S. Krautzeka 

91vezano za nezadovoljstvo građana stanjem spremnika za otpad i njihovim pražnjenjem. 
Naime, stanari navedene zgrade zamoljeni su da svoj otpad odlažu u spremnike koji se 
nalaze na nogostupu s istočne strane zgrade S. Krautzeka 91 (umjesto u spremnike 
postavljene ispred zgrade na adresi S. Krautzeka 92ABC). Gosp. Stipčić u dopisu je 
naveo kako su spremnici postavljeni pored njihove zgrade često prepuni otpada što je 
dokumentirao fotografijama. Također, navodi nezadovoljstvo pražnjenjem posuda koje se 
prema njegovim navodima ne prazne redovito ukoliko nisu u potpunosti popunjene. 

 
 



Zaključak: 
 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave jednoglasno 

je odlučeno da se pošalje dopis KD Čistoća te da ih se zamoli da se svi spremnici 
redovito prazne, bez obzira na njihovu popunjenost te ako je potrebno da se na 
lokacije ispred većih stambenih zgrada postave dodatni spremnici za mješoviti 
komunalni otpad. 

 
 
 AD 5.6. 
 Tajnica MO obavijestila je Vijeće o problemu začepljenih šahta za odvodnju oborinskih 

voda na parkiralištu u Ulici Nike Katunara istočno od kbr. 12. Šahte su u potpunosti 
začepljene suhim lišćem pa voda prilikom padaline ne može otjecati već se nakuplja na 
parkiralištu. Problem je prijavljen nadležnim osobama iz Direkcije zajedničkih komunalnih 
djelatnosti od kojih je dobivena povratna informacija kako će se čišćenju pristupiti čim 
vremenski uvjeti dozvole.  
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. 
 
 
 
AD 5 
Nije bilo prijedloga. 
 
 
 
AD 6 
Nije bilo prijedloga. 
 
 
 
Sjednica je završila u 12 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
Zapisničar- referent za mjesnu samoupravu:        Predsjednica Vijeća MO Vojak: 
 
   Nika Pavlinić                   Elena Šegota- Paladin 


