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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  VOJAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-33/14 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  21. listopada 2009. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 51. SJEDNICE VMO VOJAK 
 

51. sjednica VMO Vojak održana je 21. listopada 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 nisu bili nazočni: 
- Vojko Braut, član VMO  
 
Usvajanje zapisnika s 50. sjednice VMO Vojak: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Komunalni prioriteti u 2010. godini – primjedbe i usvajanje 
2. Doček Sv. Nikole – prijedlozi i usvajanje 
3. Božićno-novogodišnji koncert – prijedlozi i usvajanje 
4. Produljenje mandata članova VMO – prijedlog i usvajanje 
5. Oštećenje kolnika kod zgrade u Ulici Slavka Krautzeka 92 ABC  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić izvijestila je prisutne s dostavljenim odgovorom 
Odjela gradske uprave za komunalni sustav u vezi predloženih komunalnih prioritete za 2010. 
godinu. Kako su u odgovoru troškovi radova predloženi u visini od 133.000,00 kn, a 
raspoloživo je 113.000,00 kn predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić predložila je 
slijedeće:  
• Sanacija površine ispred garaža u Radićevoj ulici nasuprot kućnih brojeva 15, 17 i 21 – 400 

m2 – 93.000,00 kn (umjesto predloženih 113.000,00 kn), 
• Proširenje javne rasvjete na parkiralištu u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnih brojeva 92 

ABC – 20.000,00 kn 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.   
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AD 2 
 
      Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić predložila je da se za ovogodišnji doček    

Svetog Nikole organizira na slijedeći način: 
1. za poklone se mogu prijaviti djeca uzrasta od 3 do 6 godina, 
2. doček i podjela poklona organizirati će se u Hrvatskoj čitaonici Trsat u subotu, 5. 

prosinca 2009. godine u 17.00 sati, 
3. u programu će nastupiti Dječji vrtić ''ðurñice'', 
4. aktivnost će se organizirati u suradnji s Mjesnim odborom Grad Trsat. 

 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloženo. 
 
 
AD 3 
 

Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić predložila je da se Božićno-novogodišnji 
koncert održi u subotu, 19. prosinca 2009. godine u Hrvatskoj čitaonici Trsat s početkom u 
19.00 sati uz nastup Ženske klape ''Lira''. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 4 
 

Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić izvijestila je prisutne o održanom sastanku s 
Gradonačelnikom Grada Rijeke g. Vojkom Obersnelom na kojem je predsjednike VMO kojima 
mandat ističe u listopadu ove godine upoznao s prijedlogom da se mandat produži do izbora 
koji će se održati u svibnju 2010. godine. Na taj bi se način olakšao rad Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu i smanjili izborni troškovi.     
Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić predložila je da se gradonačelnikova inicijativa 
podrži.  
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog te će Vijeće Mjesnog odbora Vojak 
nastaviti s radom u ovom sastavu do izbora u svibnju 2010. godine. 

 
 
AD 5 
 

Gña. Marijana Perhat izvijestila je prisutne kako do sada nisu sanirana oštećenja na prekopima 
i oko kanalizacijskih otvora na koje je upozorila u travnju ove godine. 
Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić predložila je da tajnik MO g. Marijan Matković 
sazna od nadležnih poduzeća kada će oštećenja biti sanirana.  
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
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 
 

 

 


