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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  VOJAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-33/16 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  30. prosinca 2009. 
                                    

ZAPISNIK 
S 53. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
53. sjednica VMO Vojak održana je 30. prosinca 2009. (srijeda) s početkom u 17.00 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 52. sjednice VMO Vojak: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješća o održanim aktivnostima 
2. Programi VMO u 2010. godini – izmjena i usvajanje 
3. Natječaj za Najbolji Dan MO – obavijest  
4. Natječaj za Naj on-line MO – obavijest 
5. Izvješća za 2010. godinu – obavijest  
6. Oštećenje kolnika kod zgrade u Ulici Slavka Krautzeka 92 ABC – obavijest  
7. Analiza osnivanja gradskih četvrti – obavijest  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić izvijestila je o slijedećim održanim 
aktivnostima:  
• Doček Sv. Nikole organiziran je u četvrtak, 3. prosinca 2009. g. u suradnji s MO Grad 

Trsat. Utrošeno je 3.504,28 kn i podijeljeno je 57 poklon-paketa. U programu su nastupila 
djeca Dječjeg vrtića ''ðurñice''.  

• Za kraj godine organiziran je Božićno-novogodišnji koncert uz nastup Ženske vokalne 
skupine ''Lira'' i Pjevačkog zbora mladih ''Josip Kaplan''. Za koncert je utrošeno 1997,03 kn. 

 
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.   
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AD 2 
 
      Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković izvijestio je o prihvaćenim i odbijenim programima za   

2010. godinu. Odjel gradske uprave za kulturu nije usvojio program, dok je komisija koja je 
pregledavala programe koje sufinancira Odjel za gradsku samoupravu i upravu predložila 
slijedeće:  
• zdravstvenu akciju organizirati u suradnji s Crvenim križom i 
• nabavku poklona Domu za nezbrinut djecu financirati iz dotacija. 

Temeljem iznijetog predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić predložila je slijedeće: 
• Odjelu gradske uprave za kulturu odgovoriti kako se Vijeće MO ne slaže s njihovom 

odlukom te isto obrazložiti na način kako je u protekle četiri godine Vijeće MO programe 
realiziralo, a uz to ovaj MO nema vlastiti prostor u kojem može organizirati i neke druge 
aktivnosti. 

• Vijeće MO je prihvatilo prijedlog te će zdravstvenu akciju organizirati u suradnji s Crvenim 
križem Rijeka.  

• Vijeće MO , takoñer, je prihvatilo prijedlog da se za nabavku poklona Domu za nezbrinutu 
djecu pokušaju osigurati sredstva kroz donaciju. 

 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo tri prijedloga. 

 
 
AD 3 

 
Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković izvijestio je prisutne o objavljenom Natječaju za ''Najbolji   
Dan MO''. S obzirom da Dani MO Vojak nisu u većem dijelu ostvareni prema usvojenom 
programu predloženo je da se MO ne prijavi na natječaj. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 4 
 

Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković izvijestio je prisutne o objavljenom Natječaju za ''Naj on-
line MO''. S obzirom da su na web stranicama redovito objavljene sve aktivnosti Vijeća MO kao 
i ostale obavijesti predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić predložila je da se MO prijavi 
na natječaj. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 5 
 

Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković izvijestio je o donošenju i usvajanju Izvješća o radu 
Vijeća MO za 2009. g. Isto je potrebno usvojiti do 20. siječnja 2010. g. 
Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić izvijestila je kako je SDP – ogranak Vojak 
zatražio izvješće o radu Vijeća MO za razdoblje 2005.-2009. što je i učinjeno. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak primilo je na znanje obavijesti. 
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AD 6 
 

Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković izvijestio je o razgovoru s komunalnim redarom za 
prekope (Darko Pejnović) kojom prilikom je zaključeno da Vijeće MO dostavi pismeni zahtjev 
za izvid učinjenog, a temeljem usmenog izvješća gñe. Marijan Perhat o nekvalitetnom 
saniranju prekopa. 
Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić predložila je da o istome Vijeće MO dostavi 
dopis Direkciji za komunalno redarstvo. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 7 
 

Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković izvijestio je o održanom sastanku predstavnika Odjela za 
gradsku samoupravu i upravu s predsjednicima Vijeća MO na temu osnivanja gradskih četvrti 
u Gradu Rijeci, a temeljem amandmana Kluba PGS-a na Statut Grada Rijeke.  
Materijali će biti dostavljeni i ostalim članovima Vijeća MO te će o istome Vijeće MO donijeti 
prijedloge, odnosno zaključke do 20. siječnja 2010. g. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak primilo je na znanje obavijesti. 

 
 
Sjednica je završila u 18.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Vojak: 
 

Marijan Matković Jadranka Dumić 
 

 

 

 


