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ZAPISNIK
S 4. SJEDNICE VMO VOJAK

4. sjednica VMO Vojak održana je 11. listopada 2010. (ponedjeljak) s početkom u 10 sati u
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33.
Sjednici su bili nazočni:
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO
- Mirko Pauletić, član VMO
- Elena Šegota-Paladin, članica VMO
- Nikola Dujić, član VMO
Ostali nazočni:
- nitko
Sjednici nisu bili nazočni:
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO
Usvajanje zapisnika s 3. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Programi Vijeća MO u 2011. godini – prijedlozi i usvajanje
2. Posjet Domu za nezbrinutu djecu – dogovor o posjetu
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić izvijestila je kako je u meñuvremenu, a u
dogovoru s tajnikom MO g. Marijanom Matkovićem, za 2011. godinu predložen i program pod
nazivom ''Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor'', a kojeg sufinancira Odjel gradske
uprave za poduzetništvo. Ovaj program provest će se u suradnji s Hrvatskom strankom
umirovljenika – podružnica Vojak.
Od ostalih programa predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić predložila je slijedeće:
1. Prigodna obilježavanja
• Meñunarodni dan žena (ožujak – u suradnji s MO Grad Trsat).
• Osloboñenje Sušaka – polaganje vijenaca (travanj).
• Božićno-novogodišnji koncert (prosinac – u suradnji s MO Grad Trsat).
2. Dan MO Vojak – zdravstvena akcija i izložba slika (rujan).
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3. Posjet Domu za nezbrinutu djecu ''Ivana Brlić Mažuranić'' – podružnica Rijeka
(listopad).
4. Doček Sv. Nikole i podjela poklona (prosinac – u suradnji s MO Grad Trsat) – tajnik
MO g. Marijan Matković podsjetio je članove VMO Vojak na prijedlog Odjela za gradsku
samoupravu i upravu da i roditelji sufinanciraju dio troškova poklona. Članovi VMO
Vojak nisu prihvatili ovaj prijedlog.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge Programa VMO Vojak za 2011.
godinu.

AD 2
Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić obavijestila je kako su pojedini privatni
poduzetnici iskazali želju za donacijom poklona za potrebe Doma za nezbrinutu djecu ''Ivana
Brlić Mažuranić'' – podružnica Rijeka Tajnik, a koji će se Domu uručiti prilikom posjeta idućeg
tjedna. Za dan posjete predložen je ponedjeljak, 18. listopada 2010. godine, a o istome će
tajnik MO Vojak g. Marijan Matković kontaktirati ravnateljicu Doma.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.

AD 3
1. U vezi pranja taxi vozila poduzeća ''Cameo'' gña. Elena Šegota-Paladin ponovo je iznijela
primjedbu na otjecanje vode na nogostup. Predloženo je gña. Elena Šegota-Paladin i još
jedan član VMO Vojak usmeno izvijeste navedeno poduzeće o ovom problemu.
2. Gña. Elena Šegota-Paladin obavijestila je kako na putu izmeñu Ulice Nike Katunara i
Radićeve ulice zelenilo ometa prolaznike. Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković izvijestio je
prisutne kako je o istome pismenim putem obavijestio komunalnog redara.
3. Prilikom popravka ograde u Ulici Drage Šćitara kod zgrade k. br. 13-17 nije obojan dio iste
te je gña. Elena Šegota-Paladin predložila da tajnik MO o tome izvijesti nadležne.
Zaključci:
1. Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.
2. Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.
3. Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.
4. 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:

Predsjednica VMO Vojak:

Marijan Matković

Jadranka Dumić
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