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ZAPISNIK  
S 1. SJEDNICE VMO VOJAK 

 

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

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Elena Šegota- Paladin 

 

Zapisnik s konstituirajuće sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programske akt. VMO Vojak za 2019. godinu- usvajanje 
2. Financijski plan VMO Vojak za 2019. godinu- usvajanje 
3. Poslovnik MO- usvajanje 
4. Pravila MO- usvajanje 
5. Pravilnik o nagrađivanju- usvajanje 
6. Izvješće o radu VMO Vojak za 2018. godinu- usvajanje 
7. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
8. Tekuća komunalna problematika 
9. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća MO Vojak, gosp. Nikola Dujić pročitao je prisutnima prijedlog 
programskih aktivnosti Vijeća MO Vojak za 2019. godinu. Vijeće MO Vojak za 2019. 
godinu predlaže 5 programskih aktivnosti čija ukupna vrijednost iznosi 18.200,00kn. U 
ožujku 2019. godine planirana je realizacija programske aktivnosti Dan žena koja će se 
organizirati u suradnji s mjesnim odborom Grad Trsat, a vrijednost programa iznosi 
2.200,00kn. U 2019. godini održati će se dvije kreativne radionice (ožujak i prosinac) za 



koje će se utrošiti 2.000,00kn. Programska aktivnost Biramo najljepšu okućnicu, balkon i 
prozor održati će se u periodu od travnja do lipnja 2019. godine, a za njenu realizaciju 
planira se utrošiti 3.000,00kn. Program Dan mjesnog odbora Vojak održati će se u rujnu 
2019. godine, a vrijednost programa je 2.400,00kn. Za prosinac 2019. godine predviđeno 
je tradicionalno darivanje predškolske djece pod nazivom Doček Sv. Nikole. Za realizaciju 
programske aktivnosti planira se utrošiti 8.600,00kn.  
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak je nakon kraće rasprave jednoglasno odlučilo da se za 2019. 
godinu predloži 5 programskih aktivnosti ukupne vrijednosti 18.200,00kn.  
  
 
 

AD 2 

Predsjednik Vijeća MO Vojak, gosp. Nikola Dujić izvijestio je prisutne o prijedlogu 
Financijskog plana Vijeća mjesnog odbora Vojak za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 
2021. godinu. Prijedlog prihoda iznosi 19.700,00 kn od čega je 18.200,00 kn prihoda iz 
nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, a 
1.500,00 kn iznose donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. U 2019. 
godini predviđeno je održavanje pet programskih aktivnosti Vijeća (Dan žena, Biramo 
najljepšu okućnicu, balkon, prozor, Kreativne radionice, Mažuranić, Dan MO, Doček Sv. 
Nikole ) te Redovna aktivnost Vijeća MO. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak je nakon kraće rasprave jednoglasno odlučilo da se usvoji 
Financijski plan Vijeća mjesnog odbora Vojak za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 
2021. godinu. 
  

 
 
AD 3 

Predsjednik Vijeća MO Vojak, gosp. Nikola Dujić pročitao je prisutnima prijedlog 
Poslovnika MO kojim su definirani konstituiranje Vijeća, izbor predsjednika i zamjenika 
predsjednika Vijeća, prava i dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika i članova 
Vijeća, prestanak mandata članova Vijeća, razrješenje predsjednika i zamjenika 
predsjednika, poslovni red na sjednicama Vijeća i donošenje akata, osnivanje i način 
rada radnih tijela Vijeća, javnost rada Vijeća te obavljanje stručnih, administrativnih i 
drugih poslova za Vijeće. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak je nakon kraće rasprave jednoglasno usvojilo Poslovnik MO. 

 
 
 
AD 4 

Predsjednik Vijeća MO Vojak, gosp. Nikola Dujić pročitao je prisutnima prijedlog Pravilnika 
MO kojim su definirani djelokrug i ovlasti Vijeća Mjesnog odbora Vojak, način 
raspolaganja financijskim sredstvima, sazivanje i vođenje mjesnih zborova građana te 
druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Vijeća. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak je nakon kraće rasprave jednoglasno usvojilo Pravilnik MO. 

 
 
 



AD 5 

Predsjednik Vijeća MO Vojak, gosp. Nikola Dujić pročitao je prisutnima prijedlog Pravilnika 
o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnog odbora Vojak. Tim 
Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, postupak i način dodjele priznanja fizičkim i pravnim 
osobama za doprinos u razvoju Mjesnog odbora Vojak. Doprinosima u razvoju mjesnog 
odbora smatraju se naročito aktivnosti na poboljšanju komunalnog standarda građana, u 
zaštiti okoliša i estetskom uređenju mjesta stanovanja i područja mjesnog odbora, u 
zadovoljavanju kulturnih potreba, u socijalnoj skrbi i humanitarnom radu, u zadovoljavanju 
javno zdravstvenih potreba, na poboljšanju uvjeta života djece, mladeži i starijih osoba, na 
unaprjeđenju sporta, poglavito za djecu i mladež, na razvoju dobrosusjedskih odnosa i 
jačanju snaga i aktivnosti lokalne zajednice te druge aktivnosti kojima se razvija ugled i 
značaj mjesnog odbora, mjesne samouprave u cjelini i promiče partnerski i suodgovorni 
odnos mjesnog odbora i Grada Rijeke. 

 

Zaključak: 
Vijeće MO Vojak je nakon kraće rasprave jednoglasno usvojilo Pravilnik o 
nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju MO Vojak.  

 
 
 

AD 6 

Predsjednik Vijeća MO Vojak, gosp. Nikola Dujić pročitao je prisutnima Izviješće o radu 
Vijeća mjesnog odbora Vojak za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. 
Vijeće je u navedenom periodu održalo 7 sjednica s ukupno 35 točaka dnevnog reda. 
Vijeće je realiziralo aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi te brige o djeci kao i 
programske aktivnosti Dan žena, Biramo najljepšu okućnicu, balkon i prozor, Dan MO 
Vojak, Posjet domu za nezbrinutu djecu „Ivana Brlić Mažuranić“ Lovran- podružnica 
Rijeka- Potok, Doček Sv. Nikole i Redovna aktivnost VMO-a. Ukupni prihodi za 2018. 
godinu iznosili su 19.600,00kn, a ukupni rashodi 17.211,28kn. 

 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak je nakon kraće rasprave jednoglasno usvojilo Izviješće o radu 
Vijeća mjesnog odbora Vojak za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 
godine. 

 
 

AD 7 
 AD 7.1. 

 Tajnica MO obavijestila je Vijeće o dopisu Odjela za komunalni sustav, Direkcije 
zajedničkih komunalnih djelatnosti, gđe. Šneler Adriane vezano za utrošak preostalih 
sredstava za realizaciju komunalnih prioriteta za 2018. godinu. Iz 2018. godine ostalo je 
7.579,00kn neutrošenih sredstava te je predloženo da se ista utroše na realizaciju 
prijedloga koji nije usvojen za realizaciju u 2019. godini zbog nedostatka sredstava- 
postavljanje klupe s naslonom u parku kod D. Šćitara 2 ili postavljanje antistres podloge 
ispod dječje sprave za igru u Ul. D. Šćitara kod kbr 5.  

  
 Zaključak: 
 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave predloženo je 

da se preostala sredstva utroše na postavljanje oglasne ploče u Ul. Prilaz Vladimira 
Gortana kako bi se građani mogli bolje informirati o događanjima vezanim uz 
mjesni odbor. Naime, postojeća oglasna ploča mjesnog odbora nalazi se pored 
sjedišta mjesnog odbora u Mihanovićevoj 1B te nije na frekventnoj lokaciji. Ukoliko 
prijedlog nije moguće realizirati predlažemo da se sredstva utroše na postavu 
antistres podloge ispod jedne dječje sprave u parku u Ulici Drage Šćitara južno od 
kućnog broja 5. 



 AD 7.2. 

 Tajnica MO izvijestila je Vijeće o dopisu gosp. Tadić Zorana iz Direkcije zajedničkih 
komunalnih djelatnosti vezano za uklanjanje ograde pored joga u Ul. Drage Šćitara južno 
od kbr. 84. Predlaže se uklanjanje ograde obzirom da jog već duže vrijeme nije u funkciji, 
a nadležnim službama KD Čistoće predstavlja prepreku pri čišćenju prostora.  

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave donesen je 
zaključak kako Vijeće nije suglasno s prijedlogom da se predmetna ograda oko joga 
ukloni. Iz dopisa nije jasno da li bi se uklonio dio ograde ili bi se ograda uklonila u 
potpunosti te se predlaže obilazak terena s gosp. Tadićem kako bi se donijela 
konačna odluka.  

 
 
 AD 7.3. 

 Tajnica MO izvijestila je Vijeće o dopisu gđe. Marine Jurić Jakovljević, ovlaštene 
predstavnice suvlasnika zgrade na adresi S. Krautzeka 91. Traži se sanacija prilaznog 
puta zgradi, postava rukohvata za zapadne strane zgrade te orezivanje grana zelenila oko 
zgrade. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Sanacija prilaznog puta zgradi bila 
je razmatrana kroz prijedloge komunalnih prioriteta za 2019. godinu no zbog 
nedostatka sredstava nije uvrštena u listu. Ista će biti razmotrena kroz prijedloge 
kom. prioriteta za 2020. godinu. Postava rukohvata sa zapadne strane zgrade može 
se postaviti ukoliko se radi o javnoj površini. Očevidom na terenu potrebno je 
utvrditi činjenično stanje. Zahtjev za orezivanjem zelenila proslijeđen je DZKD-u na 
rješavanje. 

 
 
 AD 7.4. 

 Tajnica MO obavijestila je Vijeće o dopisu gosp. Damira Betića koji se Prometnoj policiji 
Rijeka i mjesnom odboru obratio sa zahtjevom da se na pješačkom prijelazu na križanju 
ulica N. Katunara i D. Šćitara postavi dodatna svjetlosna signalizacija kako bi se povećala 
vidljivost pješačkog prijelaza i usporila brzina kretanja vozila.  

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Nadležne službe Rijeka prometa 
predlažu da se na navedenoj lokaciji postave jastuci za usporavanje kako bi se 
smanjila brzina kretanja vozila u Ul. N. Katunara i D. Šćitara. Za postavljanje 
usporivača bilo bi poželjno prikupiti suglasnost stanara okolnih stambenih 
objekata, a sam zahvat za postavljanjem može se predložiti za realizaciju kroz 
komunalne prioritete mjesnog odbora Vojak za 2020. godinu. Stranku će se 
obavijestiti o mogućnostima postupanja.  

 
 
  
AD 8 
 AD 8.1. 

 Članica Vijeća, gđa. Doris Kušić, predložila je da se oreže zelenilo u Ul. D. Šćitara kod 
kbr. 2 pored parka za djecu. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Direkciji zajedničkih komunalnih 
djelatnosti uputiti će se zahtjev za orezivanjem. 



AD 9 
Nije bilo prijedloga. 

 
 
 
Sjednica je završila u 19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od pet (5) stranica. 
 
 
Zapisničar- referent za mjesnu samoupravu:        Predsjednik Vijeća MO Vojak: 
 
   Nika Pavlinić                   Nikola Dujić 


