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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  VOJAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-33/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  22. travnja 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 45. SJEDNICE VMO VOJAK 
 

45. sjednica VMO Vojak održana je 22. travnja 2009. (srijeda) s početkom u 11.00 sati u 
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO 
- Nikola Dujić, član VMO  
- Marijana Perhat, članica VMO   

Ostali nazočni: 
- nitko 

Sjednici nije bio nazočan: 
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO  
- Vojko Braut, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 44. sjednice VMO Vojak: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti 
• Bilten MO 

2. Prioriteti MO Vojak – prijedlozi i usvajanje 
3. Naziv parka na Vojaku  – prijedlozi i usvajanje 
4. Otklanjanje raznih nedostatka – zamolba udruge ''Sunce'' 
5.  Postavljanje prometnih stupića (D. Šćitara 13-17) – zamolba grañana 
6. Predavanja iz područja energetike 
7. Prostor za knjižnični ogranak GKR – zamolba GKR 
8. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

Prema usvojenom Planu aktivnosti za 2009. godinu predviñeno je u travnju izdati prvi broj 
biltena MO Vojak. Zbog osobnih razloga osoba zaduženih za izradu biltena, predsjednica VMO 
gña. Jadranka Dumić predložila je da se do daljnjega odgodi realizacija istoga, a u što skorije 
vrijeme zajedno s članicom VMO gñom. Marijanom Perhat dogovoriti će potrebne radnje u vezi 
izrade biltena.   
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 2 
 

Na temelju dostavljenih prijedloga komunalnih prioriteta s osvrtom na 2008. i 2009. godinu i 
obrazloženja tajnika MO g. Marijana Matkovića te prijedloga Kluba Sušačana, predsjednica 
VMO gña. Jadranka Dumić iznijela je tri prijedloga komunalnih prioriteta za 2010. godinu: 

1. Asfaltiranje odvojka od Marohnićeve ulice prema zgradi u Ulici D. Šćitara k. br. 12. – 
nastavak radova iz 2009. 

2. Saniranje prostora ispred garaža nasuprot zgrade u Radićevoj ulici nasuprot k. br. 13.  
3. Proširenje javne rasvjete na parkiralištu SK 92 ABC.  

      Kako prijedlozi Kluba Sušačana ne ulaze u grupu komunalnih prioriteta, zahtjev za rješavanje 
predloženih zahvata uputiti će se TD ''Rijeka prometu'' d.d, KD ''Čistoća'' d.o.o. i Županijskoj 
upravi za ceste. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge komunalnih prioriteta za 2010. 
godinu.  

 
 
AD 3 
 

Kako su radovi na izgradnji parka na Vojaku (prostor omeñen Kumičićevom i Mihanovićevom 
ulicom i Ulicom Drage Šćitara) pri završetku, predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić 
predložila je članovima VMO da predlože naziv parka. Nakon kraće diskusije predloženo je da 
se park nazove: VOJAK.   
 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog naziva parka s koji će pismeno biti 
obaviješten Odbor za mjesnu samoupravu. 

 
 
AD 4 
 

Udruga roditelja za pomoć mentalno retardiranim osobama i osobama s cerebralnom 
paralizom ''Sunce'' dostavilo je zamolbu za ureñenjem pješačke staze u okolici OŠ ''Vladimir 
Gortan'' i za postavljanjem rukohvata na stepeništu prema zgradi u Ulici Drage Šitara k. br. 22. 
Prema riječima tajnika MO g. Marijana Matkovića, a na temelju razgovora s ravnateljem 
osnovne škole (g. Josip Šikić) pješačka staza i pripadajuća zelena površina nisu u njenom 
nadleštvu. 
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je slijedeće: 
• obavijestiti TD ''Rijeka promet'' d.d. za ureñenje pješačke staze i postavljanje rukohvata, 
• izvijestiti OGU za komunalni sustav, OGU za školstvo, OGU za zdravstvo i socijalnu skrb – 

Projektni ured ''Zdravi grad'' i Osnovnu školu ''Vladimir Gortan''.   
 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge.  
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AD 5 
 

Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić izvijestila je prisutne sa zamolbom stanara zgrade u 
Ulici Drage Šćitara k. br. 13 – 17 za postavljenjem prometnog stupića na prilazu zgradi kako bi 
se omogućio lakši pristup zgradi te predložila da se s istim upozna TD ''Rijeka promet'' d.d. 
 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge.  
 

 
AD 6 
 

Na 43. sjednici VMO zaključeno je kako VMO nije zainteresirano za predavanja Udruge za 
razvoj ekologije i energetike, a na temelju dosadašnjih loših iskustava s odazivom grañana na 
predavanja. Kako je u meñuvremenu MO dostavljen popis ovlaštenih osoba tajnik MO g. 
Marijan Matković, u dogovoru s predsjednicom VMO gñom. Jadrankom Dumić, pismeno je 
dostavio program predavanja navedenim osobama, ali do održavanja ove sjednice nema 
povratnih informacija.  
 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvršene aktivnosti. 
 

 
AD 7 
 

Predsjednica VMO gña. Jadrankom Dumić izvijestila je prisutne s zamolbom Gradske knjižnice 
Rijeka kojom traže pomoć u traženju prostora za knjižnični ogranak na području Sušaka. 
Nakon diskusije zaključeno je kako na području mjesnog odbora Vojak ne postoji 
zadovoljavajući prostor te će se s istim izvijestiti GKR. 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
AD 8 
 

• Stanari zgrade u Ulici Nike Katunara k. br. 4 dostavili su dopis kojim traže postavljanje 
prometnih stupića u blizini zgrade kako bi se olakšao pristup interventnim vozilima, olakšao 
izlaz osobnih vozila iz garaža i pristup zgradi pješacima.  
Sa zahtjevom će biti upoznat TD ''Rijeka promet'' d.d.  

• Gña. Marijana Perhat predložila je da se od nadležnih zatraži sanacija šahti, odnosno 
površina oko njih ispred zgrade u Ulici Slavka Krautzeka 92 A/B/C.  
Tajnik MO g. Marijan Matković kontaktirati će u vezi rješavanja zamolbe TD ''Rijeka 
promet'' d.d. (Stasio Scarpa). 

 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
 

 
Sjednica je završila u 12.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Vojak: 
 

Marijan Matković Jadranka Dumić 
 


