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ZAPISNIK
S 40. SJEDNICE VMO VOJAK

40. sjednica VMO Vojak održana je 20. veljače 2014. (četvrtak) s početkom u 11 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
- Nikola Dujić, član VMO
Ostali nazočni:
- Zlata Beg-Zec, predsjednica Hrvatske stranke umirovljenika – ogranak Vojak
- Marijan Šegota, predsjednik Udruge ''Klub navijača Orijenta''
- Ivan Potočnjak, član Udruge ''Klub navijača Orijenta''
- Vedran Brljafa, član Udruge ''Klub navijača Orijenta''
Sjednici nije bio nazočan:
- Mirko Pauletić, član VMO
Usvajanje zapisnika s 39. sjednice VMO Vojak:
• Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Predstojeće aktivnosti – obavijest
• Dan žena
2. Fiskalna odgovornost 2013. godine – usvajanje
3. Razno
4.

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.
AD 1
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o održanim razgovorima u vezi
obilježavanja Dana žena.
Dan žena obilježiti će se u srijedu, 5. ožujka 2014. godine u Osnovnoj školi ''Vladimir

Gortan''. Za tu prigodu organizirati će se radionica prirodne kozmetike i ljekovitog bilja te
koncert. Radionicu, s početkom u 16 sati, voditi će Boris Oštarić (fitoaromaterapeut), a u
glazbenom dijelu nastupiti će klape ''Vongola'' (ženska) i ''Sinjal'' (muška) s početkom u 19
sati.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.
AD 2
Tajnik MO g. Marijan Matković ukratko je članovima VMO pojasnio materijale vezane uz
Fiskalnu odgovornost za 2013. godinu. Materijale je pripremila Direkcija za mjesnu
samoupravu.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje.
AD 3
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić pojasnila je pozivanje ostalih prisutnih na
sjednici VMO. Za provedbu dijela usvojenih programskih aktivnosti predviñena je suradnja
sa Udrugom ''Klub navijača Orijenta'' (u daljnjem tekstu: Udruga) i Hrvatskom strankom
umirovljenika – ogranak Vojak (u daljnjem tekstu: HSU-Vojak).
Predstavnici Udruge i HSU-Vojak pozvani su na učestvovanje u ovim aktivnostima:
1. Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor – travanj / lipanj
 organizator: VMO Vojak i HSU-Vojak (ocjenjivačka komisija)
2. Dan MO Vojak – rujan
 zdravstvena akcija – mjerenje tlaka i šećera – organizator: VMO Vojak i
Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka
 nogometni turnir (4 ekipe) – organizator: VMO Vojak i Udruga
 turnir u kartanju (do 20 igrača) – organizator: VMO Vojak
Tajnik MO g. Marijan Matković dostaviti će Udruzi nogometna pravila i dogovoriti daljnje
aktivnosti u vezi organizacije malonogometnog turnira.
Zaključak:
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge.

Sjednica je završila u 12 sati.
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice.
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:

Predsjednica VMO Vojak:

Marijan Matković

Jadranka Dumić

