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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  VOJAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-33/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  21. veljače 2009. 
                                    

 
   

 
 
 

ZAPISNIK 
S 43. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
43. sjednica VMO Vojak održana je 18. veljače 2009. (srijeda) s početkom u 18.30 sati u 
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO 
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO  
- Vojko Braut, član VMO 
- Nikola Dujić, član VMO 
- Marijana Perhat, članica VMO 
Ostali nazočni: 
- nitko 

Sjednici nije bio nazočan: 
- nitko  
 
Usvajanje zapisnika s 42. sjednice VMO Vojak: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti 
2. Platoi za kontejnere u Ulici Slavka Krautzeka kod k. br. 88 – obavijest, zaključak 
3. Postava stupića – Mihanovićeva k. br. 1 – obavijest  
4. Riječki program lokalnog partnerstva – obavijest  
5. Ureñenje novog parkirnog mjesta – prijedlog grupe grañana  
6. Ureñenje javne površine – prijedlog DV ''Pčelice'' 
7. Parkiranje u Ulici Slavka Krautzeka 91 – obavijest 
8. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić podsjetila je prisutne kako prema usvojenom Planu 
aktivnosti za 2009. godinu predstoji obilježavanje Dana žena, dok je tajnik MO g. Marijan 
Matković obavijestio sa do sada učinjenim, a u dogovoru s Hrvatskom čitaonicom Trsat i 
Mjesnim odborom Trsat. Proslava će se održati u Hrvatskoj čitaonici Trsat u petak, 6. ožujka 
2009. godine s početkom u 19.00 sati uz nastup Raoul Devjaka (gitara) s gostima klapa 
''Mirakul'' i KUD-SAC ''Fratellanza'' (mandolinisti).  
Mjesni odbor za ovu je aktivnost planirao utrošiti 800,00 kn (reprezentacija), te je predloženo 
da se navedeni iznos utroši za nabavku ruža. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak usvojilo je prijedlog programa i planirani trošak reprezentacije.  

 
 
 
AD 2 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne s prijedlogom gñe. Marije Linić-Bujan kojim 
traži premještaj kontejnera za otpad na staru lokaciju, a koji su nedavno postavljeni na javnu 
površinu u blizini njene kuće. Takoñer je napomenuo kako se uz ovu kuću nalazi trafostanica i 
autobusna čekaonica. 
Prema riječima gñe. Marijane Perhat povrat na staru lokaciju nije moguć jer je dječje igralište 
prenamijenjeno u parkiralište i srušen je zid koji je dijelio dosadašnje parkiralište i igralište. 
Mogućnost da se kontejneri postave uz zid kod nogostupa uz Ulicu Slavka Krautzeka, gña. 
Marijana Perhat nije prihvatila uz obrazloženje kako je na toj lokaciji postavljen veliki ormar B-
neta.  
Gña. Marijana Perhat predložila je da se kontejneri postave sa istočne strane zgrade u Ulici 
Slavka Krautzeka 92 ABC jer stanari ionako odlaze tim putem prema obližnjim trgovačkim 
radnjama. 
Nakon diskusije iznijeti su prijedlozi kojima se ne udovoljava zamolbi gñe. Marije Linić-Bujan, a 
KD ''Čistoća'' d.o.o. dostavit će se prijedlog za postavu kontejnera u Kumičićevu ulicu.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak usvojilo je slijedeće: 

- ne prihvaća se prijedlog gñe. Marije Linić-Bujan za povrat kontejnera za otpad 
na stru lokaciju i 

- KD ''Čistoća'' d.o.o. dostavit će se prijedlog za postavu kontejnera u 
Kumičićevu ulicu gdje se sada nalaze dva kontejnera. 

 
 
 
AD 3 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne s odgovorom Odjela gradske uprave za 
komunalni sustav u vezi prijedloga za postavljanjem stupića ispred garaža u Mihanovićevoj 
ulici kod k. br. 1. Postavljanje pokretnih stupića nije odobreno, ali će se na postaviti dva fiksna 
stupića (sa svake strane garaže po jedan).  
 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak usvojilo je prijedlog Odjela gradske uprave za komunalni sustav. 
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AD 4 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne s javnim natječajem ''Riječki program 
lokalnog partnerstva'' za ureñenje manjih neureñenih ili javnih površina ili njihovih dijelova. 
 
Zaključak:  
Na području mjesnog odbora Vojak nema potreba za ureñenjem takvih površina te se 
VMO Vojak na javni natječaj neće prijaviti.  

 
 
AD 5 

 
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne dopisom grupe grañana kojim se predlaže 
pretvaranje manjih javnih zelenih površina u Ulici Drage Šćitara u parkirališta, a iz razloga 
nedostatka parkirnih mjesta izgradnjom novog dječjeg parka.   
Prema tom prijedlogu u parkirališta bi se pretvorile površine u blizini stambenih zgrada na ovim 
lokacijama u Ulici Drage Šćitara: k. br. 2 (istočna i južna strana), k. br. 5, k. br. 8 i kod garaža 
(iza eko otoka). 
VMO prihvatilo je sve prijedloge osim prijedloga uz neboder u Ulici Drage Šćitara k. br. 2  jer se 
njime ukida dječje igralište i zelena površina te je iznijet prijedlog da se zatraži mišljenje 
stanara navedene zgrade. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak usvojilo je slijedeće: 

- prihvaća se prijedlog za prenamjenu zelenih površina u parkiralište na 
lokacijama u Ulici Drage Šćitara k. br. 5, k. br. 8 i kod garaža (iza eko otoka),  

- ne prihvaća prijedlog za prenamjenu dječjeg igrališta i zelenih površina u 
parkiralište na lokaciji uz neboder u Ulici Drage Šćitara k. br. 2,  

- upoznati stanare nebodera u Ulici Drage Šćitara s prijedlogom grupe grañana 
i zatražiti njihovo mišljenje o istome. 

 
 
 
AD 6 

 
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne dopisom Dječjeg vrtića ''Pčelice'' (Slavka 
Krautzeka 84) u kojem predlažu ureñenje javne zelene ispred vrtića na način  da se postavi 
ograda (na taj način bio bi onemogućen pristup kućnim ljubimcima) i nasipa zemlja kojom bi se 
prekrilo krupno kamenje. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak usvojilo je slijedeće: 

- prihvaća se prijedlog Dječjeg vrtića ''Pčelice'' za ureñenjem javne zelene 
površine,  

- upućuje se Dječji vrtić ''Pčelice'' da o istome obavijesti nadležne odjele 
gradske uprave. 

 
 
 
AD 7 

 
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne odgovorom TD ''Rijeka promet'' d.d. u vezi 
postavljanja stupića na parkiralište zgrade u Ulici Slavka Krautzeka k. br. 91. Postavljanje 
stupića nije odobreno jer je parkiralište javna prometna površina. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak usvojilo je odgovor TD ''Rijeka promet'' d.d. te će s istim pismeno    
izvijestiti predstavnika suvlasnika stanara. 
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AD 7 
 
Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne dopisom Udruge za razvoj ekologije i 
energetike kojim se predlaže održavanje predavanja sa raznim tematskim područjima vezanim 
uz korištenje različitih energenata u domaćinstvima.  
 
Zaključak:  
VMO Vojak na temelju dosadašnjih loših iskustava s odazivom grañana na predavanja 
nije zainteresiran za organiziranjem predloženih predavanja iz područja ekologije i 
energetike te će sa istim obavijestiti Direkciju za mjesnu samoupravu. 
  

 

 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Vojak: 
 

Marijan Matković Jadranka Dumić 
 


