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         ZAPISNIK 
S 18. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
18. sjednica VMO Vojak održana je 16. studenoga 2011. (srijeda) s početkom u 10 sati u 
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO  
- Elena Šegota-Paladin, članica VMO 
- Mirko Pauletić, član VMO 
- Nikola Dujić, član VMO 
 
Ostali nazočni: 

Sjednici nije bio nazočan: 
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO 

 
Usvajanje zapisnika s 17. sjednice VMO Vojak: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednice VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Doček Sv. Nikole  i podjela poklona – nabava poklona i obavijest o programu 
2. Božićno-novogodišnji koncert – obavijest  
3. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Zamjenik predsjednice VMO g. Ivan Tićak podsjetio je prisutne o zaključcima sa prethode 
sjednice. Temeljem toga programska aktivnost održati će se u ponedjeljak, 5. prosinca 
2011. godine s  početkom u 17 sati u Osnovnoj školi ''Vladimir Gortan''.  
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO kako je do sada prijavljeno 55 
djece. U dogovoru sa TO''EB'' d.o.o. dogovoren je sastanak u vezi odabira poklona u 
utorak, 22. studenoga 2011. godine u 10 sati. Članovi VMO predložili su da sastanku 
prisustvuju Elena Šegota-Paladin i Mirko Pauletić. 

       
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 



AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO o postignutom dogovoru s 
Ženskom vokalnom skupinom ''Lira'' o nastupu na Božićno-novogodišnjem koncert u 
ponedjeljak, 12. prosinca 2011. godine u 19 sati u Osnovnoj školi ''Vladimir Gortan''. 

       
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 
 

AD 3 
 

• Tajnik MO g. Marijan Matković podsjetio je VMO na odgovor KD ''Energo'' d.o.o. u vezi 
sastanka sa zainteresiranim predstavnicima zgrade S. Krautzeka 66/B u vezi 
rješavanja problema sa nadstrešnicom i ureñenja okoliša. 
Zamjenik predsjednice VMO g. Ivan Tićak predložio je da se ovaj sastanak održi  u 
prisutnosti predsjednice VMO. 

• Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO s ponovnim pismenim upitom 
predstavnika zgrade Drage Šćitara k. br. 28 u vezi postavljanja betonskih pregrada 
kako bi se onemogućilo micanje kontejnera. Temeljem istoga predloženo je da MO 
ponovi zamolbu za rješavanjem istoga TD ''Rijeka promet'' d.d.  

 
      

Zaključak: 

• Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
• Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
 
Sjednica je završila u 11 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Zamjenik predsjednice VMO Vojak: 

 
Marijan Matković                           Ivan Tićak 

 
 
 
 
 
 
 


