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ZAPISNIK  
S 3. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
3. sjednica VMO Vojak održana je 21. ožujka 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 
- Elena Šegota- Paladin, članica VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Vojak 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Saša Muschet, član VMO 

 
Zapisnik s 2. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dan žena- izvještaj o programskoj aktivnosti 
2. Kreativne radionice- dogovor oko programske aktivnosti 
3. Razlika sredstava kom. prioriteta za 2019. godinu- Rijeka promet d.d. 
4. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
5. Tekuća komunalna problematika 
6. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća MO Vojak, gosp. Nikola Dujić, pročitao je prisutnima izvještaj 
programske aktivnosti Dan Žena koja je u suradnji s mjesnim odborom Grad Trsat 
održana 6. ožujka 2019. godine u prostorijama MO Grad Trsat, Trg Viktora Bubnja 2A. 
Program je započeo kreativnom radionicom na temu „Kreativnost kao dar“ koju je 
osmislila i vodila gđa. Tanja Stanić iz ustanove za savjetovanje i komunikaciju A.S.K. Ri. 
Nakon radionice uslijedilo je druženje uz glazbeni program Damira Badurine, a svim 
sudionicama podijeljeni su buketi s ružama. Za realizaciju programske aktivnosti utrošeno 
je 1.933,14kn. 
 
Zaključak: 
Vijeće MO Vojak jednoglasno je usvojilo izvještaj o programskoj aktivnosti Dan 
žena. 



AD 2 

Tajnica MO obavijestila je Vijeće o nadolazećoj programskoj aktivnosti Kreativne radionice 
čije je održavanje predviđeno za početak travnja 2019. godine. Radionicu će osmisliti i 
voditi umjetnica Svjetlana Šalić, a tema radionice biti će vezana uz Uskršnje blagdane. 
Građani će o točnom terminu biti obaviješteni putem oglasne ploče i web stranica 
mjesnog odbora te, a na frekventnijim lokacijama na području mjesnog odbora biti će 
zalijepljeni plakati. 

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

da se kreativna radionica održi 10. ili 12. travnja 2019. godine ovisno o dogovoru s 
voditeljicom radionice.   

 
 
 
AD 3 

Tajnica MO obavijestila je Vijeće o dopisu gosp. Lea Kurilića iz Rijeka prometa d.d. 
vezano za razliku po sredstvima za realizaciju komunalnih prioriteta u 2019. godini. Nakon 
provedenih postupaka te shodno planiranim i ugovorenim radovima pojavila se razlika od 
11. 096,25kn s PDV-om za koju je potrebno predložiti dodatni zahvat i lokaciju. 

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

da se preostala sredstva utroše na sanaciju stepeništa u Marohnićevoj ulici kod 
kućnog broja 1 no prije konačne potvrde potrebno je lokaciju obići s gosp. 
Kurilićem.  

 
 
 
AD 4 
 AD 4.1. 

 Tajnica mjesnog odbora obavijestila je Vijećnike o odgovoru nadležnih službi KD Čistoća 
vezano za prigovor Vijeća oko pražnjenja spremnika za papirnu ambalažu koji se nalazi u 
Ul. Drage Šćitara kod kbr. 2. Iz KD Čistoća napominju kako se spremnik uredno prazni 
prema utvrđenom planu no u navedenoj situaciji bilo je evidentno da je nepoznata osoba 
odložila veliku količinu kartonskog otpada odjednom što je uzrokovalo zatrpanost 
spremnika. Isto je proslijeđeno komunalnom redarstvu na postupanje, a djelatnici KD 
Čistoća uklonili su otpad. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 AD 4.2. 

 Tajnica mjesnog odbora obavijestila je Vijećnike kako je prilikom obilaska terena uočeno 
neregistrirano vozilo na parkiralištu u Marohnićevoj ulici kod kućnog broja 4. Vozilo je 
prijavljeno komunalnom redarstvu na postupanje. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 AD 4.3. 

 Tajnica mjesnog odbora obavijestila je Vijećnike kako su prilikom obilaska terena uočena 
3 oštećena spremnika na parkiralištu u Marohnićevoj ulici kod kućnog broja 4. Oštećenja 



su prijavljena nadležnim službama KD Čistoća te su oštećeni spremnici zamijenjeni 
novima. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 AD 4.4. 

 Tajnica mjesnog odbora obavijestila je Vijećnike o zamolbi ovlaštene predstavnice stanara 
stambene zgrade na adresi S. Krautzeka 92ABC da se očisti parking ispred navedene 
zgrade. Zahtjev je proslijeđen DZKD-u te je KD Čistoća u subotu 16. ožujka 2019. godine 
pristupila čišćenju parkirnog prostora.  

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje.  

 
 
 AD 4.5. 

 Tajnica mjesnog odbora obavijestila je Vijećnike kako je prilikom obilaska terena uočena 
veća količina otpada na zelenoj površini južno od parkirališta na adresi Marohnićeva 4. 
Radi se o raznom sitnom i glomaznom otpadu koji je nepropisno odložen na navedenoj 
površini. Onečišćenje je prijavljeno Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti, gosp. 
Tadiću. 
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. 
  
 
 AD 4.6. 

 Tajnica mjesnog odbora obavijestila je Vijećnike o dopisu gosp. Vragovića, ovlaštenog 
predstavnika stanara stambene zgrade na adresi Mihanovićeva 28, koji moli da se orežu 
stabla u dvorištu zgrade. Zahtjev je proslijeđen gosp. Tadiću iz DZKD-a na rješavanje. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje.  

 
 
 
AD 5 
 AD 5.1. 

Članica Vijeća, gđa. Doris Kušić, predložila je da se pored nebodera na adresi Drage 
Šćitara 3 postave spremnici za mješoviti otpad. Naime, postojeća lokacija sa spremnicima 
nalazi se u blizini nebodera na adresi Drage Šćitara 2 te se učestalo događa da su 
spremnici prepuni otpada obzirom da se prema rasporedu prazne dva puta tjedno. U 
navedene spremnike smeće odlažu i stanari sa kbr. 3, a kako se radi o neboderu s više 
od 50 stanova, postojeći spremnici nisu dovoljni. Postavljanjem dodatnih spremnika na 
lokaciju gdje se sada nalaze spremnici ukinulo bi se dodatno parkirno mjesto što nikako 
ne odgovara stanarima na kbr. 2 te isti mole da se dodatni spremnici za mješoviti otpad 
postave bliže neboderu na adresi Drage Šćitara 3.  

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. KD Čistoća poslati će se molba da 
se izvidi situacija na terenu kako bi se moglo udovoljiti prijedlogu. 

 
 



AD 6 
 AD 6.1. 

 Članica Vijeća, gđa. Doris Kušić, upoznala je Vijećnike s navodima građana s područja 
mjesnog odbora Vojak da će se na području rekreacijskog igrališta za građane u Ul. S. 
Krautzeka (ispod Kampusa- bivše vojno igralište) izgraditi nogometno igralište s umjetnom 
travom. Gđa. Kušić protivi se takvoj inicijativi te predlaže da se rekreacijsko igralište ostavi 
u dosadašnjoj funkciji kako bi bilo dostupno svim građanima.   

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Vijeće je jednoglasno podržalo 
prijedlog da rekreacijsko igralište ostane u dosadašnjoj funkciji te i nadalje bude 
dostupno građanima na korištenje. Nadležnim službama uputiti će se dopis kako bi 
se saznalo da li se radi o provjerenim informacijama te koji su planovi Grada po 
pitanju navedenog sportskog igrališta.  

 
 
Sjednica je završila u 19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 
 
Zapisničar- referent za mjesnu samoupravu:        Predsjednik Vijeća MO Vojak: 
 
   Nika Pavlinić                   Nikola Dujić 


