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MJESNI ODBOR  VOJAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
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Rijeka,  15. rujna 2009. 
                                    

 
 

ZAPISNIK 
S 49. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
49. sjednica VMO Vojak održana je 14. rujna 2009. (ponedjeljak) 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  
 
Ostali nazočni: 
- nitko 

Sjednici nije bila nazočna: 
- Vojko Braut, član VMO 
- Marijana Perhat, članica VMO   
 
Usvajanje zapisnika s 48. sjednice VMO Vojak: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Program kulturnih aktivnosti u 2010. godini – prijedlozi i usvajanje 
2. Programi ostalih aktivnosti u 2010. godini – obavijest  
3. Bilten MO u 2009. godini 
4. Odluka o korištenju prostora MO – prijedlog izmjene 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić predložila je da se na natječaj Odjela gradske 
uprave za kulturu predlože slijedeće aktivnosti: 

• Meñunarodni dan žena – u suradnji s MO Grad Trsat i Hrvatskom čitaonicom Trsat 
• Dani Mjesnog odbora Vojak – izložba slika 
• Božićno-novogodišnji koncert – u suradnji s MO Grad Trsat 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je prihvatilo predložene aktivnosti iz područja kulture.   
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AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o rokovima za podnošenje prijava za sufinanciranje 
iz ostalih područja (zdravstvo, poduzetništvo, sport, školstvo, ekologija, samouprava).  
Prijedloge programa za navedena područja potrebno je dostaviti do 15., odnosno 30. listopada 
2009. godine. 
Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić predložila je da se iz tog razloga slijedeća 
sjednica VMO održi u najkasnije do 12. listopada 2009. godine. 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog za održavanjem slijedeće sjednice 
VMO. 

 
 
AD 3 
 

Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić predložila je da se ove godine ne tiska bilten 
MO, već da se iduće godine jednim brojem biltena obuhvati četverogodišnji mandat VMO.  

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 4 
 

Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić obrazložila je prijedlog Odluke o izmjeni i 
dopuni Odluke o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave te je nakon kraće 
diskusije predložila usvajanje Odluke.  
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave. 

 
 
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 
 

 

 


