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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  VOJAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-33/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  17. prosinca 2010. 
                                    
 

ZAPISNIK 
S 6. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
6. sjednica VMO Vojak održana je 15. prosinca 2010. (srijeda) s početkom u 17 sati u prostorijama 
MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO 
- Mirko Pauletić, član VMO 
- Elena Šegota-Paladin, članica VMO 
- Nikola Dujić, član VMO  
 
Ostali nazočni: 
- nitko 

Sjednici nije bio nazočan: 
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO  
 
Usvajanje zapisnika s 5. sjednice VMO Vojak: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Doček Sv. Nikole i podjela poklona – izvješće  
2. Predstojeće aktivnosti 

• Božićno-novogodišnji koncert – obavijest  
3. Ocjena programskih aktivnosti mjesnih odbora za 2011. godinu – obavijest  
4. Financiranje programa iz područja poduzetništva za 2011. godinu – obavijest  
5. Obavljanje komunalnih poslova, komunalno ureñenje i komunalni red na  

području grada Rijeke – obavijest 
6. Očitovanje KD ''Energo'' d.o.o. na zahtjev Odbora za komunalno gospodarstvo – 

obavijest  
7. Ureñenje ograda – obavijest 
8. Zahvala Doma za djecu ''Ivana Brlić Mažuranić'' – obavijest   
9. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO o dočeku Sv. Nikole i podjeli poklona 
u ponedjeljak, 6. prosinca 2010. godine. Tom prilikom podijeljeno je 50 poklona. Za nabavku 
poklona utrošeno je 3.997,71 kn, a za domjenak izvoñačima (učenici i nastavnici OŠ ''Trsat'') 
569,10 kn.  
Svečanost dočeka i podjele organizirana je u suradnji s MO Grad Trsat, a nabavku poklona i 
prehrambenih artikala za domjenak financirao je Grad Rijeka – Odjel za gradsku samoupravu i 
upravu.  
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić preložila je da se ubuduće ova aktivnost odvija 
zasebno od MO Grad Trsat čime bi se olakšala podjela poklona.  

       
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvještaj. 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 2 

 
Božićno-novogodišnji koncert održat će se u petak, 17. prosinca 2010. godine. Posjetioci će 
putem letaka biti obaviješteni o programu koncerta (umjesto angažiranja voditeljice). Domjenak 
za izvoñače biti će organiziran u maloj dvorani.  

       
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.  

 
 
AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO s ocjenom programskih aktivnosti od 
strane Povjerenstva za ocjenu programskih aktivnosti mjesnih odbora za 2011. godinu na 
području Grada Rijeke.  
Povjerenstvo je u cijelosti i bez primjedbi prihvatilo programe MO Vojak u iznosu od  7.550,00 
kn.   

       
Zaključci: 

Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 

 
 
AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO s obavijesti Odjela gradske uprave za 
poduzetništvo u vezi sufinanciranja programa u 2011. godini.  
Aktivnost na odabiru najljepših okućnica i balkona sufinancirati će se sa 800,00 kn po 
pojedinom mjesnom odboru i to za dodjelu nagrada. 
Mjesni odbori su pozvani da za sufinanciranje dostave programe koji doprinose razvoju, 
odnosno zadovoljavanju potrebe zajednice (ureñenje dječjih igrališta, prostora školskih zgrada, 
ambulanti i ostalih javnih mjesta), a koji će se dijelom ili u cijelosti realizirati sa poduzetnicima 
grada Rijeke.ocjenom programskih aktivnosti od strane Povjerenstva za ocjenu programskih 
aktivnosti mjesnih odbora za 2011. godinu na području Grada Rijeke.    

 
Zaključci: 

Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
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AD 5 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO s Zaključkom Odbora za komunalno 
gospodarstvo.  
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić iznijela je neslaganje sa zaključkom pod r. br. 2 
Odbora. Rad tajnika ocijenila je pozitivnim po pitanju obavještavanja članova VMO i nadležnih 
institucija u vezi komunalnih problema te je isto predložila na usvajanje. 
 
Zaključci: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.   

 
AD 6 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO s odgovorom KD ''Energo'' d.o.o., a 
temeljem Zaključka Odbora za komunalno gospodarstvo.  
U odgovoru se navodi kako na području MO Vojak prevladavaju rasvjetna tijela sa 
suvremenim, štednim i ekološko visokotlačnim natrijevim izvorima svijetlosti, a proširenje javne 
rasvjete provodi se u dogovoru s MO u sklopu komunalnih prioritet. 
 
Zaključci: 

Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 

 
 
AD 7 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO s odgovorom Odjela gradske uprave 
za komunalni sustav u vezi zahtjeva za održavanjem ograda, a temeljem kojeg će se u 2011. 
godini izvršiti ličenje ograda na ovim lokacijama: Ulica Drage Šćitara k. br. 5, 13 i 26, Ulica 
Nike Katunara k. br. 4 i 12. 

 
Zaključci: 

Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 

 
 
AD 8 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO s dopisom Doma za djecu ''Ivana Brlić 
Mažuranić'' iz Lovrana kojim ravnateljica Sonja Kaplanse izražava zahvalnost  MO Vojak za 
primljenu donaciju 18. listopada 2010. godine.  
 
Zaključci: 

Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 

 
 
Sjednica je završila u 18 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Vojak: 
 

Marijan Matković Jadranka Dumić 
 

 


