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ZAPISNIK
S 16. SJEDNICE VMO VOJAK

16. sjednica VMO Vojak održana je 10. listopada 2011. (ponedjeljak) 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:
Sjednici nije bio nazočan:
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO
Usvajanje zapisnika s 15. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednice VMO i predložio slijedeći
DNEVNI RED
1. Programske aktivnosti u 2012. godini – prijedlozi i usvajanje
2. Problemi sa domaćim ljubimcima (dječja igrališta, ulice, parkovi) – prijedlozi
rješenja
3. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.

AD 1
Zamjenik predsjednice g. Ivan Tićak temeljem zaključaka sa prethodne sjednice i
ovogodišnjeg Plana aktivnosti predložio je slijedeće programske aktivnosti u 2012. godini:
A) Prigodna obilježavanja
- Meñunarodni dan žena – u suradnji sa Hrvatskom čitaonicom Trsat
- Osloboñenje Sušaka – polaganje cvijeća
- Božićno-novogodišnji koncert – nastup Ženske vokalne skupine ''Lira''

B)
C)
D)
E)

Biramo naj okućnicu – u suradnji sa HSU - Vojak
Dan Mjesnog odbora – koncert (Mario Šimunović)
Posjet Domu za nezbrinutu djecu
Doček Sv. Nikole i podjela poklona
- u suradnji sa dječjim vrtićima, osnovnom školom ''V. Gortan'', roditeljima i
kulturno-umjetničkom udrugom organizirati predstavu
- roditelji će sudjelovati u troškovima ove aktivnosti

Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge.
AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove VMO o primjedbama grañana na sve
veću prisutnost domaćih ljubimaca (psi) na javnim površinama (parkovi, dječja igrališta i
ulice). Osim što zagañuju prostore postoji i bojazan od ozljeñivanja osoba, pogotovo kada
psi nisu vezani.
Zamjenik predsjednice g. Ivan Tićak predložio je da se Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav uputi dopis sa primjedbama grañana i da se zatraži rješenje problema.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.

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

Zamjenik predsjednice VMO Vojak:
Ivan Tićak

