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         ZAPISNIK 
S 8. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
8. sjednica VMO Vojak održana je 10. lipnja 2015. (srijeda) s početkom u 18 sati u 
prostorijama MO Vojak, Šetalište Joakima Rakovca 33. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Elena Šegota-Paladin, predsjednica VMO 
- Zlata Beg Zec, zamjenica predsjednice VMO 
- Jadranka Dumić, članica VMO 
- Ružica Ažman, članica VMO 
- Nikola Dujić, član VMO 

 
Ostali nazočni: 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 
 
Zapisnik s 7. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice VMO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Imenovanje novog člana Vijeća MO 
2. Razlika sredstava po komunalnim prioritetima za 2014. godinu – obavijest   
3. Komunalni prioriteti za 2016. godinu – obavijest  
4. Razno 

 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 

 
 
 
 
AD 1  
 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako je HDZ predložio g. Nikolu Dujića za 
člana VMO umjesto Jurice Simičevića. Odluka je dostavljena pismenim putem i Direkciji 
za mjesnu samoupravu. 
Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin pozvala je vijećnika da ustane i pročitala je 
tekst svečane izjave.  

 
 



Nakon što je vijećnik rekao “PRISEŽEM”, potpisao je tekst izjave i uručio ga referentu za 
mjesnu samoupravu. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
 

 

AD 2 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO o obavijesti TD ''Rijeka promet'' d.d. kako 
se prema planiranim i ugovorenim radovima kod komunalnih prioriteta za 2014. godinu 
pojavila razlika od 25.400,00 kn s PDV-om.  
Prilikom obilaska terena sa predstavnikom TD ''Rijeka promet'' d.d. predložena je sanacija 
dviju površina ispred garaža u blizini kućnog broja 17 u Ulici Drage Šćitara. Nakon 
pregleda katastarskih čestica utvrđeno je da navedene površine pripadaju KD ''Energo'' 
d.o.o. i iz tog razloga nije moguće uređenje te su predloženi slijedeći radovi: 
 
1. Sanacija zidova 

• Ulica Mirka Piškulića od kućnog broja 5 do 7 – planirana je u 2014. godini iz 
sredstava redovnog održavanja, ali nije izvršeno. 

• Ulica Slavka Krautzeka kod kućnih brojeva 76 i 78. 
• Radićeva ulica kod kućnog broja 11. 
• Mihanovićeva ulica kod kućnih brojeva 2 i 4. 

2.  Sanacija prekopa – Ulica Drage Šćitara kod kućnog broja 5. 
3. Asfaltiranje površine – Ulica Prilaz Vladimira Gortana 6 (kod pekare Vojak). 
 
Članica VMO gđa. Ružica Ažman izjavila je kako navedene površine kod garaža ne 
pripadaju KD ''Energo'' d.o.o. te je predložila njihovo uređenje. O istome će tajnik MO 
obavijesti TD ''Rijeka promet'' d.d. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 
 
AD 3 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako je gđa. Nada Gržetić (TD ''Rijeka 
promet'' d.d.) nakon 7. sjednice VMO predložila da se sanacija ograda i rukohvata na 
četiri (4) lokacije ne uvrsti u komunalne prioritete već da se isto izvrši kroz redovno 
održavanje.  
Navedene ograde i rukohvat nalaze se na ovim lokacijama: 

1. Rukohvat od kućnog broja 13 u Ulici Drage Šćitara do  kućnog broja 10 u Ulici Nike 
Katunara. 

2. Ograda kod odmorišta u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 18. 
3. Ograda kod odmorišta u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 33. 
4. Ograda stepeništa u Ulici Nike Katunara od kućnog broja 1 prema Marohnićevoj 

ulici (iza zgrade pošte). 
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedloge. 
 

 
AD 7 

 
A) Sastanak sa TD ''Rijeka promet'' d.d. 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako će se sastanci sa TD ''Rijeka 



promet'' d.d održavati drugi četvrtak u mjesecu u 11 sati u prostorijama MO u 
Mihanovićevoj ulici 1.  
 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 
B) Odgovori gradskih odjela i službi na pitanja vijeća mjesnih odbora 

Tajnik MO g. Marijan Matković obavijestio je VMO o dospjelim odgovorima na pitanja 
vijeća mjesnih odbora postavljena na prezentaciji u gradskoj vijećnici 13. travnja 2015. 
godine. 
Odgovori su e-mailom dostavljeni članicama VMO gđi. Jadranki Dumić i gđi. Ružici 
Ažman, a ostalima u papirnatom obliku. 
 

     Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je obavijest na znanje. 
 
C) Lokacija kontejnera u Radićevoj ulici kod k. br. 13 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom Komisije za 
postavljanje predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke u vezi 
premještaja kontejnera, a na traženje stanara.  
Prijedlog stanara Komisija nije prihvatila jer, između ostalog, sadašnju lokaciju smatra 
optimalnom. 
   

     Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je odgovor na znanje. 

 
D) Prometni stupići u Ulici Prilaz Vladimira Gortana 

Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO sa odgovorom TD ''Rijeka promet'' 
d.d. u vezi postavljanja prometnih stupića u Ulici Prilaz Vladimira Gortana, a kojim bi 
se spriječilo parkiranja vozila na ulazu u ulicu. 
U odgovoru se navodi kako TD ''Rijeka promet'' d.d. neće postaviti prometne stupiće 
već znak zabrane parkiranja, a nepropisno parkiranje mogu sankcionirati Prometna 
policija i Prometno redarstvo. 
   

     Zaključak: 
Vijeće MO Vojak primilo je odgovor na znanje. 
 
E) Sastanak sa TD ''Rijeka promet'' d.d. 

Predsjednica VMO gđa. Elena Šegota-Paladin izvijestila je VMO o razgovoru sa g. 
Sašom Muschetom (TD ''Rijeka promet'' d.d.) u vezi izmjene prometne signalizacije u 
Marohnićevoj ulici i postavljanju pješačkog prijelaza u Ulici Slavka Krautzeka kod k. br. 
88. VMO tražilo je sastanak sa nadležnima, ali isti nije dogovoren. 
Tajnik MO g. Marijan Matković mišljenja je kako postavljanje pune crte nije primjereno 
jer u Mihanovićevu ulicu ulaze vozila sa lijeve i desne strane iz nekoliko pravaca,  a 
postavljanje pješačkog prijelaza između ulaz u Kampus i k. br. 88 zahtjeva izgradnju 
stepenica jer je nogostup s desne strane ispod nivoa ulice. 
Gđa. Ružica Ažman iznijela je mišljenje kako bi se u dijelu Mihanovićeve ulice ipak 
moglo označiti parkirališna mjesta za potrebe stanara, usprkos što je VMO negativno 
odgovorilo na zahtjev nekoliko obrtnika iz Mihanovićeve ulice.    
Kako je VMO i dalje nezadovoljno odgovorima TD ''Rijeka promet'' d.d. predloženo je 
da se zatraži sastanak u rujnu ove godine. 
 

     Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 

 



F) Uklanjanje stabala u Ulici Drage Šćitara na strani groblja Trsat 
Tajnik MO g. Marijan Matković izvijestio je VMO kako dio Ulice Drage Šćitara na 
kojem se traži uklanjanje stabala pripada MO Grad Trsat te se istome treba uputiti 
zahtjev. 
Predloženo je da izvid situacije obave gđa. Ružica Ažman i tajnik MO.  
 

     Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo prijedlog. 
  
 
  

 
Sjednica je završila u 18.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu:          Predsjednica VMO Vojak: 
 

                      Marijan Matković                           Elena Šegota-Paladin 
 

 


