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         ZAPISNIK 
S 28. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
28. sjednica VMO Vojak održana je 20. prosinca 2012. (četvrtak) s početkom u 10 sati u 
prostorijama MO Vojak, Šetalište J. Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO 
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO  
- Elena Šegota-Paladin, članica VMO 
- Mirko Pauletić, član VMO 
- Nikola Dujić, član VMO 

 
Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 

Usvajanje zapisnika s 27. sjednice VMO Vojak: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješća sa održanih aktivnosti 
• Doček Sv. Nikole 
• Božićno-novogodišnji koncert 

2. Financijski plan za 2013. i projekcija za 2014. i 2015. godinu –  
prijedlog i usvajanje 

3. Korištenje donacija i poticaja iz donacija (upute) 
4. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite na području grada Rijeke  
5. Mreža površina namijenjena za boravak pasa – prijedlozi  
6. Razno  

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
 
 
 
 



AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić izvijestila je članove VMO o održanim 
aktivnostima u prosincu ove godine.   
 

1. Doček Sv. Nikole – organiziran je u suradnji sa ''RI Teatrom'' u Kulturnom centru 
''Kalvarija'' u ponedjeljak, 3. prosinca 2012. godine s početkom u 17.30 sati.  
Nakon predstave ''Čarobni šešir'' podijeljeno je 39 poklona.  

2. Božićno-novogodišnji koncert – održan je u Osnovnoj školi ''Vladimir Gortan'' u 
srijedu, 5. prosinca 2012. godine s početkom u 18 sati. U programu je nastupila 
Muška klapa ''Kvarner''. 
 

     Troškove ovih aktivnosti pokrio je Grad Rijeka – Odjel za gradsku samoupravu i upravu. 
 

Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvješća. 
 

 
AD 2 
 
    Tajnik VMO g. Marijan Matković obrazložio je Financijski plan za 2013. i projekciju za 

2014. i 2015. godinu sa posebnim osvrtom na financiranje programa od strane Odjela 
gradske uprave za kulturu. 

     Nakon obrazloženja predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić dala je Financijski plan na 
glasovanje. 

 

Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo Financijski plan za 2013. i projekciju za    
2014. i 2015. godinu. 
 
 

AD 3 
 

Tajnik VMO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa uputama Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu  u vezi korištenja donacija i poticaja iz donacija, a temeljem dopisa 
MO Luka.  

  
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je upute na znanje. 
 

 
AD 4 
 

Tajnik VMO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa obavijesti Odjela za gradsku samoupravu i 
upravu u vezi objavljene Odluke o imenovanju povjerenika civilne zaštite koju je donio 
Gradonačelnik 5. studenoga 2012. godine, a ista je objavljena i na web stranicama Službenih 
novina Primorsko-goranske županije. 
Odluku i popis povjerenika VMO je dostavio Darku Pauletiću, povjereniku CZ za MO Vojak.   

 
Zaključak: 

     Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 
 
 



Ad 5 

 
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić izvijestila je VMO sa prijedlogom Odjela gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem u vezi lokacija za istrčavanje 
pasa. Tim prijedlogom predviñena je površina u neposrednoj blizini dječjih vrtića ''ðurñice'' i 
''Pčelice''.  
Nakon razmatranja prijedloga VMO nije suglasno sa istim upravo zbog blizine navedenih dječjih 
vrtića, a takoñer se navedeni Odjel upućuje na dopis iz travnja ove godine upućen Odjelu 
gradske uprave za komunalni sustav u kojem se navelo kako na području mjesnog odbora 
Vojak ne postoji tražena lokacija. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo zaključak kojim se ne prihvaća predložena 
lokacija za istrčavanje pasa. 

 
 

  
 

 
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 

 
 
 
 
 


