
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD RIJEKA 

 
MJESNI ODBOR VOJAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/19-01/32 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-8 
Rijeka,  18. travnja 2019. 
 

ZAPISNIK  
S 4. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
4. sjednica VMO Vojak održana je 18. travnja 2019. (četvrtak) s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Vojak, Mihanovićeva 1 B. 
 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Nikola Dujić, predsjednik VMO 
- Doris Kušić, članica VMO 
- Saša Muschet, član VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Vojak 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
- Marino Mataija, zamjenik predsjednika VMO 
- Elena Šegota- Paladin, članica VMO 

 
 

Zapisnik s 3. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 AD 1.1. 
 Tajnica mjesnog odbora obavijestila je Vijećnike o odgovoru nadležnih službi KD Čistoća 

vezano za upit Vijeća oko mogućnosti postavljanja spremnika za mješoviti otpad u Ul. D. 
Šćitara kod kbr. 3. Iz KD Čistoća dobiven je odgovor kako je s prijedlogom potrebno 
upoznati ovlaštenog predstavnika stanara na kbr. 3 te je potrebno osigurati dovoljno 
prostora kako bi lokaciji sa spremnicima moglo pristupiti vozilo za pražnjenje spremnika. 
Predsjednik Vijeća, gosp. Nikola Dujić, ujedno i predstavnik stanara zgrade na adresi D. 
Šćitara 3 objasnio je Vijećnicima kako bi za postavljanje spremnika za otpad blizu njihove 
zgrade bilo potrebno ukloniti vozila s parkirališta ispred zgrade jer u protivnom kamion KD 
Čistoća ne bi mogao pristupiti lokaciji. Kako na postojećoj lokaciji sa spremnicima (preko 
puta kbr. 2) nema dovoljno mjesta za postavljanje dodatnih spremnika, članica Vijeća gđa. 
Doris Kušić, predložila je da se ukloni spremnik za prikupljanje tekstila. Spremnik za tekstil 
učestalo je oštećen te nesavjesni građani izvlače robu iz spremnika i ostavljaju je na 



okolnim površinama. Vijećnica je također primijetila kako se spremnici prazne dva puta 
tjedno i to utorkom i subotom, a ne tri puta kako je navedeno u dopisu KD Čistoća. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave jednoglasno 
je odlučeno da se pošalje dopis KD Čistoća sa zamolbom da se u Ul. Drage Šćitara 
kod kbr. 2 ukloni spremnik za prikupljanje tekstila te da se na njegovo mjesto 
postavi jedan ili dva dodatna spremnika za mješoviti otpad.  

 
 
 AD 1.2. 
 Tajnica mjesnog odbora obavijestila je Vijećnike o dopisu OGU za komunalni sustav, 

Direkcije plana, razvoja i gradnje o odobrenju za postavljanje prometnih stupića koji će se 
postaviti u Mihanovićevoj ulici kod kbr. 38. Odobrenje je zatražilo TD Rijeka promet d.d. 
temeljem učestalih molba građana da se na predmetnoj lokaciji postave prometni stupići 
kako bi se povećala sigurnost pješaka na obližnjem pješačkom prijelazu.  

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 
AD 2 
 AD 2.1. 

Članica Vijeća, gđa. Doris Kušić, obavijestila je prisutne o oštećenju kamenog zida koji se 
nalazi pored nebodera na adresi Drage Šćitara 2 (južna strana zgrade). Radi se o zidu na 
kojem su djeca oštetila kamene bunje te ga je potrebno sanirati kako ne bi došlo do 
daljnjeg oštećenja i urušavanja. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Od nadležnih službi zatražiti će se 
sanacija oštećenja. 

 
 
 
AD 3 
 Nije bilo prijedloga.  
 
 
Sjednica je završila u 19 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
 
Zapisničar- referent za mjesnu samoupravu:        Predsjednik Vijeća MO Vojak: 
 
   Nika Pavlinić                   Nikola Dujić 


