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         ZAPISNIK 
S 19. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
19. sjednica VMO Vojak održana je 7. prosinca 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 – izvještaj 
2. Božićno-novogodišnji koncert – priprema 
3. Postava dodatnih oglasnih površina – prijedlog lokacija 
4. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Zamjenik predsjednice VMO g. Ivan Tićak osvrnuo se na organizaciju dočeka Svetog 
Nikole i podjelu poklona istaknuvši kako je programska aktivnost provedena prema planu. 
Podijeljeno je 59 poklona i utrošeno je 3.499,93 kn (pokloni) i 864,19 (domjenak za 
izvoñače i poklon glumcu). U programu su nastupila djeca DV ''ðurñice''.  

       
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvještaj. 
 
 



AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO kako pripreme za koncert idu 
planirano. Najava koncerta objavljena je na web stranicama i u medijima (Novi list i Radio 
Rijeka) te plakatima. Podijeljeno je i 80 poziva. 

       
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 
 

AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove Vijeća MO o dopisu Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav kojim se od mjesnih odbora traže prijedlozi za postavljanje 
dodatnih oglasnih panoa istaknuvši kako su na području Vojaka postavljene dva oglasna 
panoa (Mihanovićeva 2 i Marohnićeva ulica), dok se dva nalaze na ulazu u Sveučilišni 
kampus Trsat (Ulica S. Krautzeka – granica sa MO Grad Trsat). 
Članovi VMO predložili su postavljanje jednog oglasnog panoa na ulazu u groblje Trsat 
(Ulica Drage Šćitara). 

      
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 

AD 4 
 

• Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove Vijeća MO s ocjenom programskih 
aktivnosti Povjerenstva prema kojem su prijedlozi programa MO Vojak usvojeni u cijelosti.  

• Gña. Elena Šegota-Paladin istaknula je kako kontejneri iza cvjećarnice (Ulica D. Šćitara) 
još nisu pomaknuti na novu lokaciju (kod Parka heroja – eko-otok) iako je KD ''Čistoća'' 
d.o.o. usvojila prijedlog. Predloženo je da tajnik MO  kontaktira nadležne. 

• G. Nikola Dujić izvijestio je članove VMO kako su radovi na sanaciji igrališta u Marohnićevoj 
ulici izvršeni djelomično, odnosno nije sanirano igralište i žica oko njega. Predloženo je da 
tajnik MO kontaktira nadležne. 
 

Zaključak: 

• Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
• 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 

 
 



 
 
 
 
 
 


