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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  VOJAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-33/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  25. rujna 2008. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 37. SJEDNICE VMO VOJAK 
 

37. sjednica VMO Vojak održana je 24. rujna 2008. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u 
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO 
- Vojko Braut, član VMO 
- Nikola Dujić, član VMO 
- Marijana Perhat, članica VMO 

Ostali nazočni: 
- nitko 

Sjednici nije bio nazočan: 
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO  
 
 
Usvajanje zapisnika s 36. sjednice VMO Vojak: 

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

DNEVNI RED 
 
1. Rebalans Financijskog plana za 2008. godinu – prijedlog i usvajanje 
2. Bilten MO u 2009. godini 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Tajnik MO upoznao je prisutne sa rebalansom Financijskog plana za 2008. godinu i  objasnio 
pojedine stavke. 

Zaključak: 
• Rebalans Financijskog plana jednoglasno je usvojen. 
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AD 2 
 

Tajnik MO obavijestio je prisutne s rokovima za prijavu tiskanja Biltena u 2009. godini. Vijeće 
MO  suglasno je da se u idućoj godini tiska Bilten MO, a pripremne radnje u siječnju 2009. 
godine obaviti će Jadranka Dumić i Marijana Perhat. 

 
Zaključak: 
• U 2009. godini planira se tiskati dva (2) broja biltena MO Vojak (travanj/svibanj i 

prosinac). 
 
AD 3 
 

Predsjednica VMO obavijestila je prisutne o:  
- završetku radova na čekaonici u Ulici Slavka Krautzeka kod k. br. 88,  
- oštećenju prometnog znaka kod pošte br. 10 (Radićeva ulica k. br. 2) i  
- uređenju nogostupa u Prilazu Vladimira Gortana, koji se nalazi u komunalnim prioritetima 

za 2008. godinu. 
Gđa Marijana Perhat izrazila je nezadovoljstvo održavanjem zelene površine iza zgrade u Ulici 
Slavka Krautzeka 92 ABC. Ujedno je upoznala prisutne s željom stanara iz iste zgrade da se 
zelena površina (dječje igralište) ispred zgrade pretvori u parkirališni prostor kada se uredi 
dječje igralište sa stražnje strane zgrade. 
Gosp. Nikola Dujić upozorio je na trulo stablo u prolazu kod zgrade u Ulici Drage Šćitara 3. 

 
Zaključak: 
• Tajnik MO obavijestiti će: 

-  TD ''Rijeka promet'' d.d. o oštećenom prometnom znaku, 
- Odjel gradske uprave za komunalni sustav s zahtjevom za održavanje zelene 

površine i otklanjanja trulog drveća. 
• Gđa. Marijana Perhat obavijestiti će predstavnicu zgrade s zaključkom Vijeća MO da 

se MO Vojak dostavi pismeni zahtjev s potpisima zainteresiranih stanara u vezi 
pretvaranja zelene površine u parkirališni prostor.  

 
 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Vojak: 
 

Marijan Matković Jadranka Dumić 
 
 
 
 

         


