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ZAPISNIK  
S 32. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
32. sjednica VMO Vojak održana je 27. rujna 2017. (srijeda) s početkom u 10 sati u 
prostorijama MO Vojak, Mihanovićeva 1 B. 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Elena Šegota-Paladin, predsjednica VMO 
- Zlata Beg- Zec, zamjenica predsjednice VMO 
- Ružica Ažman, članica VMO 
- Nikola Dujić, član VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Vojak 
 
Zapisnik s 31. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programske aktivnosti VMO Vojak za 2018. godinu 
2. Dan MO- dogovor oko programske aktivnosti 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Predsjednica Vijeća MO Vojak, gđa. Elena Šegota- Paladin izvijestila je prisutne kako 
Vijeće MO Vojak za 2018. godinu predlaže 6 programskih aktivnosti čija ukupna vrijednost 
iznosi 18.100,00kn. U ožujku 2018. godine planirana je realizacija programske aktivnosti 
Dan žena 2018. godine koja će se organizirati u suradnji s mjesnim odborom Grad Trsat, 
a vrijednost programa iznosi 2.200,00kn. U 2018. godini održati će se dvije kreativne 
radionice (ožujak i prosinac) za koje će se utrošiti 2.000,00kn. Programska aktivnost 
Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor održati će se u periodu od travnja do lipnja 
2018. godine, a za njenu realizaciju planira se utrošiti 3.000,00kn. U svibnju 2018. godine 
planiran je posjet Domu za nezbrinutu djecu na Potoku. Za ovu prigodu privatni 
poduzetnici s područja mjesnog odbora Vojak donirati će proizvode koji će biti uručeni 
korisnicima dječjeg doma na Potoku, a vijeće mjesnog odbora pribaviti će poklon pakete 
za djecu. Novčana vrijednost programa je 2.500,00kn. Program Dan mjesnog odbora 
Vojak održati će se u rujnu 2018. godine, a vrijednost programa je 1.900,00kn. Za 
prosinac 2018. godine predviđeno je tradicionalno darivanje predškolske djece pod 
nazivom Doček Sv. Nikole. Za realizaciju programske aktivnosti planira se utrošiti 
6.500,00kn.  



Zaključak: 
Vijeće MO Vojak je nakon kraće rasprave jednoglasno odlučilo da se za 2018. 
godinu predloži 6 programskih aktivnosti ukupne vrijednosti 18.100,00kn.  
 
 
 

AD 2 
Predsjednica Vijeća MO Vojak, gđa. Elena Šegota- Paladin, predstavila je Vijeću 
aktivnosti koje se planiraju održati u sklopu Dana MO Vojak koji će biti obilježen u 
studenome 2017. godine, a točan datum definirati će se naknadno ovisno o dogovoru sa 
sudionicima programa. Amaterska slikarica, gđa. Mira Štok, održati će izložbu vlastitih 
radova u prostorijama MO Vojak. U suradnji s dječjim vrtićem Pčelice biti će organizirana 
kreativna radionica za polaznike kao i izložba radova. Aktivnost će se odvijati u prostoru 
DV Pčelice. Na spomenik NOB-a položiti će se vijenci i svijeće te odati počast palim 
borcima. Gospodin Dario Tonković iz MUP-a Rijeka, Centar za prevenciju kriminaliteta, 
održati će edukativno predavanje za osobe starije životne dobi. Za program obilježavanja 
Dana MO Vojak planira se utrošiti 1.900,00kn.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave jednoglasno 
je odlučeno da se Dan MO Vojak obilježi kako je i predloženo.   

        
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 11 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
Zapisničar- referent za mjesnu samoupravu:        Predsjednica Vijeća MO Vojak: 
 
   Nika Pavlinić                   Elena Šegota- Paladin 


