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ZAPISNIK  
SA 7. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
7. sjednica VMO Vojak održana je 10. srpnja 2019. (srijeda) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Vojak, Mihanovićeva 1 B. 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Nikola Dujić, predsjednik VMO 
- Marino Mataija, zamjenik predsjednika VMO 
- Doris Kušić, članica VMO 
- Elena Šegota- Paladin, članica VMO 
- Saša Muschet, član VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Vojak 

 
 
Zapisnik s 6. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programske aktivnosti VMO Vojak za 2020. godinu- prijedlozi 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 

 Predsjednik MO Vojak, gosp. Nikola Dujić, predložio je prisutnima prijedlog programskih 
aktivnosti VMO Vojak za 2020. godinu. Vijeće MO Vojak u 2020. godini planira održati 5 
programskih aktivnosti za čiju se realizaciju planira utrošiti 21.850,00kn. Programske 
aktivnosti planirane za 2020. godinu su: Dan žena (ožujak- 2.350,00kn), Biramo najljepšu 
okućnicu balkon i prozor (travanj-lipanj 4.200,00kn), Kreativne radionice (ožujak-prosinac 
2.000,00kn), Dan MO (rujan 5.000,00kn) i Doček Sv. Nikole (prosinac 8.300,00kn).  

     Vijeće je raspravilo o predloženim programskim aktivnostima te su napravljene određene 
izmjene u odnosu na prošlogodišnje aktivnosti. 

 Programska aktivnost Dan žena održati će se u ožujku u prostoru mjesnog odbora Vojak, 
a za sve zainteresirane biti će organizirana kreativno- likovna radionica. Prisutnima će se 
pokloniti prigodno cvijeće. 

     Kreativne radionice održati će se u prostorijama MO Vojak u ožujku i prosincu u susret 
blagdanima- Uskrs i Božić. Na radionicama će se izrađivati prigodni ukrasi i uporabni 
predmeti uz stručnu voditeljicu radionice.   

     U periodu od travnja do lipnja održati će se programska aktivnost Biramo najljepšu 
okućnicu, balkon i prozor kojom se građane potiče da uređuju svoje okućnice, prozore i 



balkone čime se pridonosi ljepšem izgledu kvarta i grada općenito. Svi sudionici biti će 
nagrađeni poklon bonovima koji se mogu iskoristiti za kupnju ukrasnih biljaka i zelenila.  

 Dani mjesnog odbora Vojak obilježiti će se u rujnu, a po prvi puta Vijeće planira održati 
sajam Eko tržnica na kojem bi razni OPG-ovi ponudili svoje proizvode. Također se planira 
održati i manifestacija za najmlađe stanovnike Vojaka i to dječja kreativna radionica na 
otvorenome. U prostorijama mjesnog odbora će se u suradnji sa Zavodom za javno 
zdravstvo održati zdravstveno predavanje.  

     U prosincu će se u prostoru OŠ Vladimir Gortan održati programska aktivnost Doček Sv. 
Nikole za koju će učenici škole prirediti prigodni program, a Sv. Nikola podijeliti će poklone 
svoj prijavljenoj djeci s područja mjesnog odbora.  

 
Zaključak: 

Vijeće mjesnog odbora Vojak jednoglasno je prihvatilo prijedloge programskih 
aktivnosti Vijeća MO Vojak za 2020. godinu. 

 
 
Sjednica je završila u 19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
Zapisničar- referent za mjesnu samoupravu:        Predsjednik Vijeća MO Vojak: 
 
   Nika Pavlinić                   Nikola Dujić 


