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ZAPISNIK
S 23. SJEDNICE VMO VOJAK

23. sjednica VMO Vojak održana je 9. svibnja 2012. (srijeda) 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 nisu bili nazočni:
Usvajanje zapisnika s 22. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Osloboñenje Sušaka – izvješće
2. Predstojeće aktivnosti
- Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor (travanj-lipanj) –
obavijest o prijavama
3. Komunalni prioriteti za 2013. godinu – prijedlozi i usvajanja
4. Financiranje aktivnosti (financijski plan, narudžbenica i račun) – upute
5. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić izvijestila je o obilježavanju Dana osloboñenja
Sušaka od fašizma. Tom prigodom u prisutnosti tri člana VMO položeno je cvijeće na
spomenik palim borcima na uglu ulica Drage Šćitara i Marohnićeve.
Troškovi nabave cvijeća iznosili su 200,00 kn.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvješće.

AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je kako se za natjecanje u akciji ''Biramo najljepšu
okućnicu, balkon i prozor'' prijavilo sedamnaest (17) grañana.
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je da se podjela priznanja upriliči
polovicom lipnja te da tajnik MO dogovori sastav ocjenjivačke komisije sa gñom. Zlatom
Beg-Zec (Hrvatska stranka umirovljenika – odvojak Vojak).
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.
AD 3
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o prispjelim prijedlozima za komunalne
prioritete za 2013. godinu.
Temeljem prijedloga za komunalne prioritete za 2012. godinu i novih prijedloga,
predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je slijedeće komunalne prioritete:
1. Asfaltiranje parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka kod kućnog broja 92 ABC.
2. Ureñenje okoliša izmeñu Parka heroja i stepeništa u Ulici Nike Katunara
kućni broj 12 prema Radićevoj ulici kućni broj 28 – prijedlog iz 2012. godine.
3. Postavljanje rukohvata u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 38.
4. Ureñenje zelene površine u Ulici Nike Katunara kod kućnog broja 9.
5. Postava ograde na dječje igralište nasuprot nebodera u Ulici Drage Šćitara
kućni broj 3.
6. Saniranje staze i prolagoñavanje staze kretanju osobama s invaliditetom
od početka staze u Ulici Prilaz Vladimira Gortana prema Ulici Drage Šćitara
kućni broj 14.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge.
AD 4
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je kako je MO od Odjela za gradsku samoupravu i
upravu primio dopis sa učinjenim radnjama iz Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti .
Podsjetio je članove VMO kako računi moraju biti praćeni narudžbenicom ili ugovorom, a
financijsku dokumentaciju potpisuje samo predsjednica VMO.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.
Ad 5
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je članove VMO sa mailom g. Sandi Usenika u vezi
oštećenja i stanja na dječjem igralištu na Vojaku (D. Šćitara 3). Obavijest je tajnik MO
proslijedio Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.

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

