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ZAPISNIK  
S 6. SJEDNICE VMO VOJAK 

 
6. sjednica VMO Vojak održana je 4. lipnja 2019. (utorak) 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 5. sjednice VMO Vojak usvojen je jednoglasno.  
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Preraspodjela sredstava za komunalne prioritete iz 2018. godine- 
asfaltiranje D. Šćitara 17 

2. Biramo naj okućnicu, balkon i prozor 2019.- dogovor oko prog. aktivnosti 
3. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 Gospodin Leo Kurilić iz Rijeka prometa d.d. izvijestio je Vijeće o potrebi za 

preraspodjelom sredstava po MO Vojak iz plana prioriteta za 2018. godinu. Planom je 
predviđeno uređenje parkirnih mjesta u Marohnićevoj ulici kod kbr. 4 no zbog problema s 
realizacijom navedenog prijedloga (zahvat iziskuje pribavljanje građevinske dozvole i 
projekta te bi samim time prešao u domenu velikog razvojnog zahvata kojeg nije moguće 
financirati sredstvima za komunalne prioritete) predlaže se odustajanje od prijedloga. 
Zbog opsežnosti radova kod zahvata- sanacija kolnika ispred garaža u Ul. Drage Šćitara 
zapadno od kućnog broja 17 predlaže se prenamjena sredstava na način da se sredstva 
predviđena za zahvat u Marohnićevoj ulici preusmjere na radove asfaltiranja u Ul. Drage 
Šćitara kod kbr. 17.  

 
 



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

je odlučeno da Vijeće daje suglasnost za preraspodjelu sredstava po MO Vojak iz 
plana prioriteta za 2018. godinu na načina kako je predloženo od strane Rijeka 
prometa d.d..   

 
 
 

AD 2 

 Predsjednik Vijeća MO Vojak, gosp. Nikola Dujić, obavijestio je prisutne kako se na 
natječaj za akciju Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor 2019. godine prijavilo 16 
natjecatelja. Kako bi se potaknulo sve prijavljene da i ubuduće pridonose uređenju svojih 
okućnica te time i ljepšem izgledu mjesnog odbora predloženo je da se svih 16 
natjecatelja nagradi bonovima u iznosu od 165kn koji se do 30. lipnja mogu iskoristiti u 
vrtnom centru Iris MBM d.o.o.. Podjela zahvalnica i bonova održala bi se u četvrtak, 13. 
lipnja 2019. godine s početkom u 11 sati.   
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Nakon kraće rasprave Vijeće je 
jednoglasno prihvatilo prijedlog za realizaciju programske aktivnosti Biramo 
najljepšu okućnicu, balkon i prozor za 2019. godinu prema predloženom planu. 

 
 
 

AD 3 
 AD 3.1. 

 Tajnica mjesnog odbora Vojak obavijestila je prisutne o odgovoru nadležnih službi 
Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti, gđe. Anđeline Čobić, vezano za prijavu 
oštećenja antistres podloge ispod sprave za igru u dječjem parku južno od zgrade na 
adresi S. Krautzeka 66BCD. Nalog za popravak proslijeđen je izvođaču te će oštećenje 
biti sanirano u što kraćem roku. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. 
 
 
 AD 3.2. 

 Tajnica mjesnog odbora Vojak obavijestila je prisutne o dopisu gđe. Jasne Stanišić koja u 
ime stanara zgrada na adresi Marohnićeva 14, 16 i 18 moli da se ukloni znak zabrane 
parkiranja s južne strane zgrada u navedenoj ulici. Zahtjev je proslijeđen na rješavanje 
OGU za komunalni sustav, Direkciji plana, razvoja i gradnje te je potom dobiven odgovor 
kako nije moguće udovoljiti zahtjevu građana zbog prometne sigurnosti. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Građanima koji su predali zahtjev 
poslan je odgovor nadležnih službi. 

 
 
 AD 3.3. 

 Tajnica mjesnog odbora Vojak obavijestila je prisutne o dopisu poslanom Direkciji 
zajedničkih komunalnih djelatnosti, gosp. Tadiću, vezano za potrebu orezivanja zelenila 
na stepenicama u Ul. Drage Šćitara sjeverno od kućnog broja 2. Od gosp. Tadića 
dobivena je informacija kako će se izdati nalog za orezivanje izvođaču radova. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. 



AD 4 
 AD 4.1. 

 Članica Vijeća mjesnog odbora Vojak, gđa. Kušić,  obavijestila je prisutne o potrebi za 
dodatnim pijeskom u parku s južne strane zgrade na adresi Drage Šćitara 2. Postojeći 
pijesak je već ispran što je najbolje vidljivo kod sprava za igru.  
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Oštećenje će se prijaviti nadležnim 
službama Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti od kojih će se zatražiti 
sanacija oštećenja. 

 
 
 AD 4.2. 
 Članica Vijeća mjesnog odbora Vojak, gđa. Kušić,  obavijestila je prisutne o potrebi za 

dodatnim pijeskom u parku s južne strane zgrade na adresi Drage Šćitara 2. Postojeći 
pijesak je već ispran što je najbolje vidljivo kod sprava za igru.  
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Oštećenje će se prijaviti nadležnim 
službama Direkcije zajedničkih komunalnih djelatnosti od kojih će se zatražiti 
sanacija oštećenja. 

 
 
 AD 4.3. 

 Članica Vijeća mjesnog odbora Vojak, gđa. Kušić, predložila je da se u parku s južne 
strane zgrade na adresi Drage Šćitara 2 postavi dodatna klupica za sjedenje.  
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Zahtjev će se uvrstiti u prijedloge 
komunalnih prioriteta za 2020. godinu. 

 
 
 AD 4.4. 
 Predsjednik Vijeća mjesnog odbora Vojak, gosp. Dujić, predložio je da se u parku s južne 

strane zgrade na adresi S. Krautzeka 92ABC postave 4 dodatne klupice za sjedenje.  
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Zahtjev će se uvrstiti u prijedloge 
komunalnih prioriteta za 2020. godinu. 

 
 
 
AD 5 
 Nije bilo prijedloga.  

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


