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ZAPISNIK
S 20. SJEDNICE VMO VOJAK

20. sjednica VMO Vojak održana je 26. siječnja 2012. (četvrtak) s početkom u 10 sati u
prostorijama MO Vojak, Mihanovićeva 1.
Sjednici su bili nazočni:
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO
- Elena Šegota-Paladin, članica VMO
- Mirko Pauletić, član VMO
- Nikola Dujić, član VMO
Ostali nazočni:
Sjednici nije bio nazočan:
Usvajanje zapisnika s 19. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Izvješće o radu Vijeća MO za 2011. godinu – prijedlog i usvajanje
2. Izvješća o stanju komunalnog nereda i oštećenja komunalnih objekata
za 2011. godinu – obavijest
3. Komunalna problematika (psi na javnim površinama) – odgovor
4. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je objasnio prijedlog Izvješća o radu VMO Vojak za
2011. godinu. Članovi VMO nisu imali primjedbe na isti te je predsjednica VMO gña.
Jadranka Dumić predložila njegovo usvajanje.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Vijeća MO Vojak za 2011.
godinu.

AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je članove s izvješćima o stanju komunalnog
nereda i oštećenjima komunalnih objekata za 2011. godinu.
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je da tajnik za iduću sjednicu pripremi
materijale u vezi na neodgovorene prijave (prijave za koje nije poznat razlog rješavanja).
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvješća i prijedlog.

AD 3
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO s odgovorima Direkcije za
komunalno redarstvo u vezi zahtjeva VMO za rješavanjem problema prisutnosti domaćih
ljubimaca (pasa) na javnim površinama, a na traženje grañana (usmeno i pismeno).
Na prijedlog VMO za ureñenjem posebnih površina za kućne ljubimce (npr. kao u Osijeku)
Direkcija je u odgovoru od 2. siječnja 2012. godine uputila VMO na Odjel gradske uprave
za komunalni sustav.
Što se tiče kontrole kretanja pasa po javnoj površini postoji problem što se oni izvode u
neradno vrijeme te u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima i što vlasnici ne žele dati
podatke komunalnom redaru. Usprkos navedenom, Direkcija je napravila plan vršenja
nadzora na prioritetnim lokacijama i u suradnji sa Policijskom upravom PGŽ tiskala letak o
načinu držanja i izvoñenju pasa na javne površine.
Prema odgovoru od 10. siječnja 2012. godine komunalni redar treba bi posjetiti tajnika i
dogovoriti način distribucije letaka vlasnicima pasa i buduću suradnju u vezi ove
problematike.
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je da se Odjelu gradske uprave za
komunalni sustav uputi dopis sa prijedlogom za ureñenjem posebnih površina za kućne
ljubimce.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je odgovor na znanje i jednoglasno usvojilo prijedlog.
AD 4
• G. Nikola Dujić izvijestio je članove VMO o oštećenjima (mreža i drvenarija) na igralištu kod
Dječjeg vrtića ''ðurñice''. O istome je prošle godine obaviješten Odjel gradske uprave za
komunalni sustav te je obećano saniranje. Predloženo je da VMO nakon izvida tajnika
dostavi zahtjev za ureñenje oštećenog.
• Gña. Elena Šegota-Paladin istaknula je kako bi trebalo urediti zelenilo na prostoru izmeñu
zgrada na adresama D. Šćitara 11 i 13. Predloženo je da tajnik po izvidu obavijesti Odjel
gradske uprave za komunalni sustav.
• Gña. Elena Šegota-Paladin obavijestila je članove VMO o stvaranju smeća u blizini marketa
''Brodokomerc nova'' (Marohnićeva 3) i kod cvjećarne na južnom ulazu u groblje Trsat.
Predloženo je da tajnik obiñe ove lokacije i kontaktira nadležne iz navedenih firmi.
• Gña. Elena Šegota-Paladin predložila je da se kontejner za papir sa parkirališta nasuprot
ulaza u Park heroja prebaci u Radićevu ulicu ko d k. br. 13 iz razloga što u Ulici D. Šćitara
postoje četiri takva kontejnera.
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je da se prijedlog uputi KD ''Čistoća''
d.o.o.
Zaključci:

•
•
•
•

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

Sjednica je završila u 11 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:
Marijan Matković

Predsjednica VMO Vojak:
Jadranka Dumić

