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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR  VOJAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/09-33/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-09-1 
Rijeka,  15. lipnja 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 46. SJEDNICE VMO VOJAK 
 

46. sjednica VMO Vojak održana je 15. lipnja 2009. (ponedjeljak) s početkom u 18.00 sati u 
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Jadranka Dumić, predsjednica VMO 
- Ivan Tićak, zamjenik predsjednice VMO  
- Nikola Dujić, član VMO  
- Marijana Perhat, članica VMO   
Ostali nazočni: 
- nitko 

Sjednici nije bio nazočan: 
- Vojko Braut, član VMO 
 
Usvajanje zapisnika s 45. sjednice VMO Vojak: 

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

DNEVNI RED 
 

1. Predstojeće aktivnosti 
• Bilten MO 
• Završetak dječje radionice  

2. Izbor skulpture za park na Vojaku – prijedlozi i usvajanje 
3. Parkiralište u Ulici S. Krautzeka 92 A/B/C 

• e-mailovi nepoznate osobe – obavijest  
• odgovori – obavijest  

4. Prolaz prema parkiralištu u Ulici S. Krautzeka 92 A/B/C – obavijest 
5. Ureñenje parkirališta u Ulici D. Šćitara – obavijest   
6. Pješački prijelaz kod ulaza na igralište ex vojarne – dopis i odgovor 
7. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
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AD 1 
 

• Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić ponovo je, suglasno zaključku s prethodne 
sjednice, pokrenula pitanje izdavanja biltena MO. Kako je gña. Marijana Perhat zauzeta do 
kraja srpnja 2009. godine, rad na biltenu odgaña se za jesen.   

• Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o završetku dječje radionice tijekom ovog 
mjeseca. Za kraj je predviñeno druženje s djecom i roditeljima te izložba radova. Planirane 
aktivnosti organizirati će se u suradnji s voditeljicom radionice i tajnikom MO. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge. 

 
 
AD 2 
 
      Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je o izvidu ureñenog parka na Vojaku s predstavnicima 

Odjela gradske uprave za kulturu i Odjela gradske uprave za komunalni sustav. Tom prilikom 
iznijet je stav OGU za kulturu o postavi skulpture koju je Gradu Rijeci poklonila Goranska 
kiparska radionica. Skulptura pod nazivom ''Kut'', čije su fotografije predstavljene članovima 
VMO na sjednici, izrañena je od hrastovine, visoka je 2,5, a dugačka 4 m i predloženo je da 
bude postavljena u blizini borova sa sjeverne strane parka.  

 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog skulpture i mjesto postavljanja. 
 

 
 
AD 3 
 

Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić izvijestila je prisutne o dva dopisa nepoznatih 
grañana (''riječanin rijeka'' i ''servisi'') kojim se izaražava nezadovoljstvo izgradnjom parka, 
odnosno nestankom parkirališta. Na ove je dopise predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić 
odgovorila u ime VMO te nakon toga više nije bilo reagiranja.  
Gña. Marijana Perhat mišljenja je kako na nepotpisane dopise nije trebalo odgovoriti, ali je stav 
ostalih kako je zbog iznijetih stavova to trebalo učiniti.  
 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo odgovor na upit nepoznatih grañana. 
 

 
 
AD 4 
 

Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić izvijestila je prisutne o dopisu kojeg je g. Ivica Bajčić, 
izmeñu ostalog, dostavio i Gradu Rijeci, a u vezi blokiranja prolaza kod zgrade u Ulici Slavka 
Krautzeka 92 ABC. Na upit od strane Odjela za gradsku samoupravu i upravu odgovorio je s 
traženim podacima tajnik MO g. Marijan Matković. 
Prema riječima gñe. Marijane Perhat, koja je kontaktirala OGU za komunalni sustav,  
rješavanje ovog problema je u tijeku. 
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić  predložila je da tajnik MO sazna u kojoj je fazi 
rješavanje problema kako bi MO mogao pismeno reagirati. 
 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
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AD 5 
 

Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić upoznala je prisutne s dopisom Odjela gradske 
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem kojim se predlaže da TD 
''Rijeka promet'' d.d. prilikom ureñenja novih parkirališta u Ulici Drage Šćitara   surañuje  i s 
ovim Odjelom. S istim je dopisom upozna i OGU za komunalni sustav. 
 
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog.  
 

 
 
AD 6 
 

Tajnik MO g. Marijan Matković upoznao je prisutne s dopisom gñe. Maše Gržalja kojim 
predlaže postavljanje pješačkog prijelaza na ulazu u igralište bivše vojarne na Trsatu. Vijeće 
MO uputilo je isti prijedlog Županijskoj upravi za ceste još 2007. godine, ali je na njega 
negativno odgovoreno. 
Predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložilo je da se odgovor ŽUC-a iz 2007. godine 
dostavi gñi. Maši Gržalja. 
  
Zaključak: 

      Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 
 
AD 7 
 

• Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je prisutne s prijedlogom TD ''Rijeka promet'' d.d. 
da se ostatak sredstava u ukupnom iznosu od 11.500,00 kn utroši na mjestimičnu sanaciju 
nogostupa na području MO. Sredstva su ostala nakon sanacije prilaza u Marohnićevoj ulici 
k. br. 3. 

• Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je prisutne s odgovorom KD ''Energo'' d.o.o. kojim 
se predlaže da se postavljanje rasvjete na novom parkiralištu u Ulici Drage šćitara k. br. 3 
uvrsti u komunalne prioritete za 2010. godinu. Kako su prijedlozi za komunalne prioritete 
već prije toga dostavljeni, predsjednica VMO gña. Jadranka Dumić predložila je da tajnik 
MO kontaktira OGU za komunalni sustav u vezi dopune prijedloga komunalnih prioriteta. 
 

Zaključak: 
• Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog kojim će se ostatak sredstava 

utrošiti za mjestimičnu sanaciju nogostupa na području MO. 
• Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog kojim će se pokušati dopuniti 

prijedlog komunalnih prioriteta za 2010. godinu. 
 

 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Vojak: 
 

Marijan Matković Jadranka Dumić 
 


