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ZAPISNIK 
S 8. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
8. sjednica VMO Vojak održana je 22. veljače 2011. (utorak) s početkom u 10 sati u 
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO  
- Elena Šegota-Paladin, članica VMO 
- Mirko Pauletić, član VMO 
- Nikola Dujić, član VMO  
 
Ostali nazočni: 
- nitko 

Sjednici nije bio nazočan: 
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 7. sjednice VMO Vojak: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednice VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti 
- Meñunarodni dan žena  

2. Programske aktivnosti MO u 2011. godini – obavijest 
3. Financiranje programskih aktivnosti MO u 2011. godini – obavijest 
4. Razno  

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o pripremama za obilježavanje Meñunarodnog 
dana žena. U ponedjeljak, 7. ožujka 2011. godine s početkom u 19.30 sati u Hrvatskoj 
čitaonici Trsat održati će se koncert. Za tu prigodu MO Vojak nabaviti će cvijeće za 
izvoñače i posjetiteljice u visini od 500,00 kn.  

       
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.   



AD 2 
 
Članovi Vijeća MO izrazili su zadovoljstvo sa dobivenim iznosom za financiranje 
predloženih programskih aktivnosti od strane Odjela za gradsku samoupravu i upravu.  

      
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.   

 
AD 3 
 

Zamjenik predsjednice g. Ivan Tićak obavijestio je prisutne sa dopisom Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu kojim se vijeća MO upoznaje sa načinom ostvarivanja prihoda i 
rashoda, sa ostvarivanjem Financijskog plana i donošenjem izmjena (rebalansa) te sa 
pozicijama po pojedinim gradskim odjelima. 

       
Zaključci: 

Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.   

 
AD 4 
 

• G. Nikola Dujić izvijestio je prisutne sa oštećenjima na boćalištu i igralištu u 
Marohnićevoj ulici kod k. br. 18 te je dostavio i dopis u ime grañana kojim se traži 
sanacija navedenog. Sa istim će pismenim putem biti obaviješten Odjel gradske 
uprave za komunalni sustav.  

• Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove sa odgovorom KD ''Čistoća'' d.o.o. 
u vezi obrezivanja stabala i održavanja zelenih površina. U odgovoru je rečeno kako 
ne postoji godišnji plan već se zelene površine ureñuju po nalogu Grada Rijeke (Odjel 
gradske uprave za komunalni sustav).  

• Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove sa dopisom grupe grañana kojim 
se traži ureñenje parkirališta u iza k. br. 37 (Mihanovićeva ulica). Sa mišljenjem 
grañana tajnik MO  upoznao je nadležne u TD ''Rijeka promet'' d.d. Kako će 
navedeno parkiralište biti tijekom travnja i svibnja mjeseca ureñeno u sklopu 
komunalnih prioriteta za sada se prema odgovoru nadležnih neće poduzimati 
prijevremeni radovi. Sa istim je upoznata grupa grañana. 

 
Zaključci: 

• Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
• Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
• Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 

 
Sjednica je završila u 11 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Zamjenik predsjednice VMO Vojak: 

 
Marijan Matković                            Ivan Tićak 

 


