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ZAPISNIK  
SA 9. SJEDNICE VMO VOJAK 

 

9. sjednica VMO Vojak održana je 9. listopada 2019. (srijeda) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Vojak, Mihanovićeva 1 B. 
 
  
Sjednici su bili nazočni: 
- Nikola Dujić, predsjednik VMO 
- Doris Kušić, članica VMO 
- Saša Muschet, član VMO 
- Mirko Pauletić, član VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Vojak 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Marino Mataija, zamjenik predsjednika VMO 

 
 

Zapisnik sa 8. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Dan MO- dogovor oko programske aktivnosti 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 

 Predsjednik Vijeća MO Vojak, gosp. Nikola Dujić, predložio je prisutnima plan programske 
aktivnosti Dan MO. Obilježavanje Dana mjesnog odbora Vojak započeti će u srijedu 16. 
listopada 2019. godine u 17 i 30 sati polaganjem cvijeća i svijeća na spomenik NOB-a u 
ulici Drage Šćitara (na križanju s Marohnićevom ulicom). U četvrtak, 17. listopada 2019. 
godine, u prostorijama mjesnog odbora Vojak, Mihanovićeva 1B, s početkom u 17 sati 
održati će se edukativna radionica u pružanju prve pomoći Nastavnog zavoda za javno 
zdravstvo Rijeka. Nakon predavanja u 18 i 30 sati otvoriti će se izložba grafika i slika 
Davora i Mirka Pauletića uz glazbeni nastup ženske klape „Trsat“.   

 Obzirom da će Nastavni zavod za javno zdravstvo Rijeka edukativnu radionicu održati 
besplatno, a Financijskim planom MO Vojak za istu je planirana naknada u iznosu od 
900,00kn, Vijeće je donijelo slijedeći zaključak. 



  
 
 Zaključak: 

Vijeće mjesnog odbora Vojak primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave 
jednoglasno je usvojen plan održavanja programske aktivnosti Dan MO. Uz 
suglasnost odjela za gradsku samoupravu i upravu (ravnateljica i pročelnik), iznos 
od 900,00kn planiran za plaćanje naknade za zdravstveno predavanje utrošiti će se 
za organizaciju glazbenog dijela programa u kojem će nastupiti ženska klapa 
„Trsat“. S voditeljicom klape sklopiti će se ugovor o djelu. 
 

 

 
 
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 


