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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  VOJAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-33/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  8. srpnja 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 47. SJEDNICE VMO VOJAK 
 

47. sjednica VMO Vojak održana je 8. srpnja 2009. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u 
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO 
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO  
- Nikola Dujić, član VMO  
- Marijana Perhat, članica VMO   
Ostali nazočni: 
- nitko 

Sjednici nije bio nazočan: 
- Vojko Braut, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 46. sjednice VMO Vojak: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Javne potrebe u kulturi za 2010. – natječaj  
2. Prolaz prema parkiralištu u Ulici S. Krautzeka 92 A/B/C – obavijest 
3. Rebalans financijskog plana za 2009. godinu 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je članove o Pozivu na predlaganje javnih potreba u 
kulturi Grada Rijeke u 2010. godini. Rok za podnošenje prijedloga je 15. rujna 2009. godine. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je na znanje Poziv. 
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AD 2 
 
      Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o stanju u vezi prolaza osbni vozila iz Kumičićeve 

ulice prema zgradi u Ulici Slavka Krautzeka 92 ABC. Prema usmenoj obavijesti gñe. Adriane 
Šneler (OGU za komunalni sustav) razgovori s vlasnikom terena gdje se nalazi prolaz su u 
tijeku te će se pokušati iznaći rješenje. O istome će Vijeće MO biti pismeno obaviješteno.  

 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je prihvatilo obavijest. 
 

 
 
AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o obvezi mjesnih odbora za donošenje rebalansa 
financijskog plana za 2009. godinu, ukoliko su do sada ili buduća utrošena sredstva izvan 
usvojenog. Kako do toga nije došlo, a za predviñene aktivnosti do kraja godine ne namjerava 
se utrošiti više od usvojenog prema pozicijama, predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić 
istaknula je kako nema potrebe za izradom rebalansa. 
 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog kojim nije potrebno izraditi rebalans. 
 

 
 
AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o primjedbi grañana na jačinu svjetla u parku na 
Vojaku u vezi čega je MO dostavio dopis OGU za komunalni sustav da izvidi mogućnost 
rješenja problema na način da se svjetlo na stupovima u potpunosti isključi ili svede na 
minimum. 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo obavijest.  
 

 

 

AD 5 
 

G. Nikola Dujić predložio je da se MO obrati nadležnima u Gradu Rijeci za ureñenjem boćališta 
u blizini Dječjeg vrtića ''ðurñica''. Urediti bi trebalo podlogu i postojeće klupe i stolove. 
 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog za ureñenjem boćališta.  
 

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

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Vojak: 
 

Marijan Matković Jadranka Dumić 
 

 


