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         ZAPISNIK 
S 10. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
10. sjednica VMO Vojak održana je 20. listopada 2015. (utorak) s početkom u 11 sati u 
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Elena Šegota-Paladin, predsjednica VMO 
- Zlata Beg Zec, zamjenica predsjednice VMO 
- Jadranka Dumić, članica VMO 
- Ružica Ažman, članica VMO 
- Nikola Dujić, član VMO 

 
Ostali nazočni: 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 
 
Zapisnik s 9. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o održanim aktivnostima 
- Dan MO  
- Posjet Dječjem domu 

2. Programi rada za 2016. godinu – prijedlozi i usvajanje  
3. Razno 
4.  

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
AD 1 
     Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin izvijestila je o održanim aktivnostima: Dan  
MO i posjet Dječjem domu ''Ivana Brlić Mažuranić'' (Lovran) – podružnica Rijeka. 
  

A) Dan MO 
Dan MO obilježen je koncertom Ženske vokalne skupine ''Lira'' u osnovnoj školi 
''Vladimir Gortan'' i polaganjem cvijeća na spomenik palim borcima NOR-a (5. 
listopada 2015.) te mjerenjem tlaka i šećera u krvi (6. listopada 2015.) u suradnji sa 
Gradskom organizacijom Crvenog križa Rijeka.  



Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvješće. 

 
 
B) Posjet Dječjem domu 

VMO Vojak posjetilo je 15. listopada 2015. godine riječku podružnicu Dječjeg doma 
''Ivana Brlić Mažuranić'' (Lovran) i predali prehrambene artikle, higijenske potrepštine, 
igračke i cvjetne aranžmane donatora sa Vojaka: Ljekarna Ankica Huljev, cvjećarsko 
trgovački obrt ''Dado'', firma ''Birota'' mesnica ''Blaž'', pekara ''Vojak'' i poduzeće 
''Šegota''.  
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvješće. 

 
 
AD 2 
 

Vijeće MO Vojak predložilo je za 2016. godinu provedu slijedeće programske aktivnosti:  
 

1. Dan žena – ožujak – 2.750,00 kn 
� u suradnji sa MO Grad Trsat  
� kreativna radionica i predavanje 
� koncert za učesnike  

 
2. Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – travanj-lipanj – 2.000,00 kn 

� u suradnji sa građanima Vojaka  
 

3. Dan MO – rujan – 2.000,00 kn 
� polaganje cvijeća na spomen obilježje NOR-a 
� Dječji vrtić ''Pčelice'' – prezentacija dječjih radova i projekata DV-a 
� Josip Jurasić (slikar-amater) – izložba radova  

 
4. Posjet Domu za djecu ''Ivana Brlić Mažuranić'' (Lovran) –  

podružnica Rijeka – listopad 
� u suradnji sa donatorima sa područja Vojaka  

 
5. Doček Svetog Nikole i podjela poklona – prosinac – 5.600,00 kn 

� predstava u suradnji sa  Kulturnim centrom Kalvarija - Ri teatar  
� podjela slatkih poklona 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge programskih aktivnosti za 2016. 
godinu.  

 
 
 
Sjednica je završila u 12. sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Vojak: 
 

                      Marijan Matković                           Elena Šegota-Paladin 
 

 


