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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  VOJAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-33/15 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  10. studenoga 2009. 
                                    

 
ZAPISNIK 

S 52. SJEDNICE VMO VOJAK 
 

52. sjednica VMO Vojak održana je 10. studenoga 2009. (utorak) 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 51. sjednice VMO Vojak: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prvi radni prijedlog upisnih područja osnovnih škola  
Grada Rijeke – primjedbe i usvajanje 

2. Obavijest o seminaru interventnih ekipa GD Crvenog križa Rijeka – obavijest 
3. Oštećenje kolnika i ureñenje parkirališta kod zgrade u Ulici Slavka Krautzeka 92 

ABC – obavijest  
4. Odbor za mjesnu samoupravu – obavijest  
5. Prednovogodišnje druženje VMO Grad Trsat i Vojak  – prijedlozi  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 

Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić upoznala je prisutne s prvim radnim 
prijedlogom upisnih područja osnovnih škola Grada Rijeke. Kako su u prijedlogu unijete sve 
ulice sa područja MO Vojak, a koje gravitiraju prema Osnovnoj školi ''Vladimir Gortan'' 
predloženo je da se prijedlog usvoji.   
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.   
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AD 2 
 
      Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić upoznala je prisutne s dopisom GD Crvenog 

križa Rijeka u vezi formiranja interventnih ekipa i održavanja seminara za iste. Prema riječima 
prisutnih za sada nema zainteresiranih grañana za uključivanje u ove ekipe. 

 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 
 
AD 3 
 

Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković izvijestio je prisutne o obavljenim razgovorima s 
nadležnima za saniranje oštećenog kolnika i ureñenju parkirališta kod zgrade u Ulici Slavka 
Krautzeka 92 ABC.  
Oštećeni kolnik ispred ulaza je u meñuvremenu saniran (TD ''Rijeka promet'' d..d.) dok je sa 
oštećenjima oko otvora pismenim putem obaviješten komunalni redar za prekope. 
Ureñenju parkirališta TD ''Rijeka promet'' d.d. pristupiti će po dobivanju lokacijske dozvole, a za 
što ne bi trebalo biti problema.  
Gña. Marijana Perhat zahvalila se na odgovorima, ali je istakla nezadovoljstvo s izvršeni 
radovima kod ulaza u zgradu (92 BC) te je predložila da se s istim obavijesti izvoñače, 
odnosno investitora radova. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 4 
 

Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić upoznala je prisutne s dopisom Odbora za 
mjesnu samoupravu. Prema dopisu na sjednice odbora biti će pozivani predstavnici tri mjesna 
odbora po teritorijalnom principu. 
Nakon izlaganja i rasprave po iznijetome donijeti će se zaključci koji će biti unijeti u zapisnik 
sjednice Odbora koji će s njima upoznati Gradsko vijeća Grada Rijeke. 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje i podržalo inicijativu Odbora za mjesnu 
samoupravu. 

 
 
AD 5 
 

Tajnik MO Vojak upoznao je prisutne s prijedlogom Vijeća MO Grad Trsat da se tradicionalno 
druženje članova ova dva vijeća održi u subotu, 12. prosinca 2009. godine u 19.00 sati u 
restoranu ''Tarsa''.  
 
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 
 

 

 


