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         ZAPISNIK 
S 34. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
34. sjednica VMO Vojak održana je 15. srpnja 2013. (ponedjeljak) 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 33. sjednice VMO Vojak: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti: 
• Dan MO 

2. Obilazak terena – izvješće o izvršenim radovima 
3. Prigovor u vezi ureñenja okoliša stambene zgrade Drage Šćitara 5 
4. Odsustvovanje tajnika MO – godišnji odmor  
5. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 

 
AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić podsjetila je VMO kao je za drugu polovicu rujna 
2013. godine planirano obilježavanje Dana MO Vojak. Tom prigodom planirane su 
slijedeće aktivnosti: turnir u briškuli i trešeti, izložba radova djece iz dječjih vrtića ''ðurñice'' 
i ''Pčelice'' i koncert KD ''Fratellanza''. 
Predloženo je da članovi VMO sa g. Žarkom Šegota, vlasnikom ugostiteljskog objekta 



 

''Orijent'', dogovore organizaciju kartaškog turnira, sa 20 do 40 učesnika.  
Tajnik MO g. Marijan Matković dogovoriti će nastup KUD ''Fratellanza'' i dječjih vrtića. 
  
Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
 
 
AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o izvršenim sanacijama te napomenuo 
kako još nije riješeno dovoñenje uzurpirane javne površine u prijašnje stanje.  
VMO istaknulo je kako je navedena površina u urednom stanju te je predloženo da 
Direkcija za komunalno redarstvo obustavi postupak po istome. O tome će komunalnog 
redara obavijestiti tajnik MO.  
 

Zaključak: 

Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 

AD 3 
 

G. Bruno Višković, ovlašteni predstavnik stambene zgrade u Ulici Drage Šćitara k. br. 5 
obratio se Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti s prigovorom u vezi otklanjanja 
betonskih korita sa zelenilom na obližnjem parkiralištu te je VMO dostavio odgovor 
Direkcije. U odgovoru se predlaže uklanjanje korita na način da se u razini asfalta ostave 
otvori minimalne površine od 1 m2 koji bi se obrubili betonskim rubnjacima. U otvore bi se 
zasadile platane. Isto se ne može obaviti u okviru redovnog održavanja te je predloženo 
uvrštavanje zahtjeva u komunalne prioritete i zatraženo je očitovanje g. Bruna Viškovića. 
VMO predložilo je da g. Bruno Višković dostavi dopis sa stavom stanara (korisnici 
stanarskog prava) i njihovim potpisima na temelju kojeg će se očitovati i VMO. 
  
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 
 

AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO kako će od 29. srpnja do 23. kolovoza 2013. 
godine koristiti godišnji odmor.  
Predloženo je da tijekom istoga dostupni članovi VMO budu: Jadranka Dumić (predsjednica 
VMO), Ivan Tićak (zamjenik) i Elena Šegota-Paladin (članica). 

 

Zaključak: 
     Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje i jednoglasno je usvojilo prijedlog.     
 
 

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

 
Marijan Matković                           Jadranka Dumić 

 


