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         ZAPISNIK 
S 26. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
26. sjednica VMO Vojak održana je 10. listopada 2012. (srijeda) s početkom u 10 sati u 
prostorijama MO Vojak, Mihanovićeva 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO 
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO  
- Elena Šegota-Paladin, članica VMO 
-  
Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Mirko Pauletić, član VMO 
- Nikola Dujić, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 25. sjednice VMO Vojak: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj sa održane aktivnosti 
• Dan MO 

2. Predstojeće aktivnosti 
• Posjet Domu za nezbrinutu djecu – pripreme  

3. Programske aktivnosti u 2013. godinu – prijedlozi  
4. Ureñenje okoliša toplane (S. Krautzeka 66 BCD) – odgovor KD ''Energo'' d.o.o. 
5. Razno  

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić izvijestila je o obilježavanju Dana MO Vojak 
kojom prigodom je održan koncert (26. rujna 2012.) gitariste Marija Šimunovića uz 
vokalnu pratnju Zdenke Žibert u suradnji sa Osnovnom školom ''Vladimir Gortan'' i 
zdravstvena akcija (27. rujna 2012.) u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa 
Rijeka.  
Troškove koncerta sufinancirao je Odjel za gradsku samoupravu i upravu. 
 

Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvješće. 
 

 
AD 2 
 

Gña. Elena Šegota-Paladin izvijestila je kako se pozivu za donacijom materijalnih 
potrepština odazvalo sedam (7) donatora. Nakon sjednice VMO prikupiti će se ostali 
materijal i odvesti u Dom za djecu ''Ivana Brlić Mažuranić'' – podružnica Rijeka.  
 

Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 
 

AD 3 
 

Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je slijedeće programske aktivnosti u 
2013. godini: 

1. Prigodna obilježavanja  
• Dan žena (ožujak) 
• Osloboñenje Sušaka (travanj), 

2. Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – travanj/lipanj 
3. Dan MO Vojak – rujan  

• sportski susreti dječjih vrtića''ðurñice'' i ''Pčelice'' 
• turnir u briškuli i trešeti – u suradnji s poduzećem ''Šegota'' d.o.o. 
• glazbeni program – KUD ''Fratellanza'' 
• zdravstvena akcija – u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa 

Rijeka 
4. Posjet Domu za djecu ''Ivana Brlić Mažuranić'' – podružnica Rijeka – listopad,  
5. Doček Sv. Nikole i podjela poklona – studeni/prosinac 

  
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
 

 
AD 4 
 

Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić izvijsetila je o održanom sastanku 26. rujan 2012. 
godine sa predstavnikom KD''Energa'' d.o.o. u vezi ureñenja okoliša toplane. Tom prigodom 
dogovoreno je kako će se nadstrešnica i ograda urediti do kraja listopada 2012. godine.  
O istome će MO Vojak izvijestiti g. Nediljko Babić, predstavnika stanara zgrade (Slavka 
Krautzeka 66 D).  

 
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 



Ad 5 

 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa dopisom Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav u vezi prijedloga MO Vojak za ureñenje površina za smještaj posuda za 
komunalni otpad. 
Prijedlozi su upućeni na izvršenje TD ''Rijeka promet'' d.d. i Odjelu gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 
  
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 

    
 

 
Sjednica je završila u 11 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Vojak: 

 
Marijan Matković                           Jadranka Dumić 

 
 
 


