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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  VOJAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-33/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  24. veljače 2010. 
                                    

ZAPISNIK 
S 55. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
55. sjednica VMO Vojak održana je 24. veljače 2010. (srijeda) s početkom u 10.00 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 nisu bili nazočni: 
- Vojko Braut, član VMO  
- Marijana Perhat, članica VMO   
 
Usvajanje zapisnika s 54. sjednice VMO Vojak: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Plan aktivnosti u 2010. godini – prijedlog i usvajanje 
2. Predstojeće aktivnosti 
3. Financiranje programa iz područja kulture – dopis 
4. Parkiranje vozila kod zgrade u Ulici S. Krautzeka 92 C – obavijest 
5. Saniranje prekopa kod zgrade u Ulici S. Krautzeka 92 C – odgovor  
6. Ureñenje površine kod zgrade u Ulici Nike Katunara k. br. 10 – odgovor 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Tajnik MO Vojak g. Marijan Matković u obrazloženju Plana aktivnosti za 2010. godinu naznačio 
je kako se prijedlog temelji na usvojenom Programu rada i Financijskom planu. 

 
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo Plan aktivnosti za 2010. godinu.   
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AD 2 

 
Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić obavijestila je prisutne o predstojećim 
aktivnostima.  
Obilježavanje Dana žena organizirati će se u suradnji s MO Grad Trsat i Hrvatskom čitaonicom 
Trsat i za tu prigodu mjesni odbor će nabaviti cvijeće. 
Za obilježavanje osloboñenja Sušaka predviñeno je polaganje cvijeća na spomenik u 
Marohnićevoj ulici i izložba fotografija koju će postaviti tajnik MO g. Marijan Matković. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Grad Trsat primilo je na znanje obavijesti o predstojećim aktivnostima. 

 
 
AD 3 
 

Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić upoznala je prisutne s odgovorom prema 
Odjelu gradske uprave za kulturu u vezi ne sufinanciranja programa za 2010. godinu.  
U odgovoru se navodi nezadovoljstvo VMO zbog nedostavljenog obrazloženja u vezi 
sufinanciranja te dosadašnji nastupi pojedinaca i grupa u raznim kulturno-umjetničkim 
prigodama. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog odgovora predsjednice VMO Vojak 
gña. Jadranke Dumić. 

 
 
AD 4 
 

Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić upoznala je prisutne s e-mailom g. Ivice 
Bajčića u vezi prometnih stupića kod zgrade u Ulici S. Krautzeka 92 C te je predložila da se 
Odjelu gradske uprave za komunalni sustav pošalje dopis sa zahtjevom da ono o rješavanju 
istoga dostavi odgovor tijekom ožujka.   
Dopis će se dostaviti i g. Ivici Bajčiću.  

 
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 5 
 

Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić upoznala je prisutne s odgovorom Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav u vezi saniranja prekopa kod zgrade u Ulici S. Krautzeka 
92 C.  
U odgovoru je navedeno kako će povjerenstvo za preuzimanje prekopa obaviti nadzor i donijeti 
ocjenu o izvedenom. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak primilo je na znanje obavijest. 
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AD 6 
 

Predsjednica VMO Vojak gña. Jadranka Dumić upoznala je prisutne s odgovorom Odjelom 
gradske uprave za komunalni sustav u vezi ureñenja površine kod zgrade u Ulici Nike 
Katunara k. br. 10 kojim se predlaže uvrštenje istog u prijedloge komunalnih prioriteta za 2011. 
godinu. 
 
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog Odjela gradske uprave za komunalni 
sustav. 

 
 
Sjednica je završila u 11.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Vojak: 
 

Marijan Matković Jadranka Dumić 
 

 


