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ZAPISNIK  
SA 16. SJEDNICE VMO VOJAK 

 

16. sjednica VMO Vojak održana je 16. rujna 2020. (srijeda) 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 
- Mirko Pauletić, član VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Vojak 

 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Dani MO- dogovor oko programske aktivnosti 
2. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

Vijeće MO Vojak je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 25. lipnja 2020. godine, uz 
suglasnost Odjela za gradsku samoupravu i upravu, usvojilo rebalans Financijskog plana 
MO Vojak za 2020. godinu prema kojemu je proračun programske aktivnosti Dani MO 
smanjen s planiranih 5.000,00kn na 2.000,00kn (odustalo se od održavanja eko sajma u 
Ul. D. Šćitara). Ostatak programa prilagoditi će se sukladno trenutnoj epidemiološkoj 
situaciji oko pandemije virusa COVID-19.  

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak je nakon rasprave jednoglasno odlučilo da se zbog trenutne 
epidemiološke situacije odustaje od održavanja likovne radionice na otvorenome 
(Dječji park u Ul. S. Krautzeka) te će se Dan MO Vojak obilježiti polaganjem vijenaca 
i svijeća na spomenik NOB-a (križanje Marohnićeve i Ul. D. Šćitara). Točan datum 
obilježavanja dogovoriti će se na idućoj sjednici Vijeća.  



AD 2 
 AD 2.1. 

Tajnica mjesnog odbora Vojak obavijestila je prisutne o dopisu građana (Mihanovićeva 1) 
koji traže da se iscrta horizontalna signalizacija parkirnih mjesta na parkingu pored zgrade 
na adresi Mihanovićeva 2.  

  
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Vijeće je nakon kraće rasprave 
jednoglasno odlučilo da podržava prijedlog jedino ako su stanari zgrade na adresi 
Mihanovićeva 2 suglasni s iscrtavanjem parkirnih mjesta na navedenoj lokaciji. 
Stranka će se obavijestiti o mišljenju Vijeća te će se po dostavljenoj suglasnosti 
stanara poslati dopis Rijeka prometu.  

 
 
 AD 2.2. 

 Tajnica mjesnog odbora Vojak obavijestila je prisutne o dopisu OGU za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem vezano za sastanak na terenu oko 
premještanja spremnika za otpad u Ul. D. Šćitara u blizini kućnog broja 2. Iz Odjela su 
obavijestili Vijeće kako bi sastanku trebali prisustvovati ovlašteni predstavnici stanara na 
kućnim brojevima 2, 3, 6 i 8.   

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Ovlašteni predstavnici stanara na 
kućnim brojevima 6 i 8 nisu zainteresirani za navedenu problematiku  te će 
sastanku prisustvovati ovlašteni predstavnici stanara s kućnih brojeva 2 i 3. Vijeće 
će predložiti termin sastanka te obavijestiti nadležne službe i stanare o točnom 
terminu održavanja sastanka.   

  
 
 AD 2.3. 
 Tajnica mjesnog odbora Vojak obavijestila je prisutne o dopisu građanke koja je predložila 

postavljanje usporivača prometa tipa „ležeći policajci“ ili bolje označavanje pješačkog 
prijelaza u Ul. S. Krautzeka kod kućnog broja 66. Naime, radi se o vrlo frekventnom 
pješačkom prijelazu na kojem je zbog stabala u drvoredu znatno smanjena vidljivost 
pješaka.  
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Član Vijeća, gosp. Muschet, 
naglasio je kako u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 18 (pored TS ispod Pošte) 
postoji sličan problem sa smanjenom vidljivošću pješaka na pješačkom prijelazu 
što može biti vrlo opasno. Predloženo je da se OGU za komunalni sustav, Direkciji 
zajedničkih komunalnih djelatnosti, pošalje prijedlog o uklanjanju stabala koja se 
nalaze u neposrednoj blizini pješačkih prijelaza na obje lokacije kako bi se povećala 
vidljivost pješaka. Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog.  

 
 
 
 AD 2.4. 

 Tajnica mjesnog odbora Vojak obavijestila je prisutne o prijedlogu građanke da se u Ul. 
Drage Šćitara kod kućnog broja 20 postavi prometno ogledalo koje bi olakšalo vozačima 
uključivanje na prometnicu iz smjera Ul. N. Katunara. Zbog nepropisno parkiranih vozila 
na nogostupu vidljivost na raskrižju je bitno smanjena te je time ugrožena sigurnost 
vozača.  
 
 



Zaključak: 
 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje te jednoglasno prihvatilo prijedlog. 

Rijeka prometu uputiti će se molba za postavljanjem prometnog ogledala na 
navedenoj lokaciji. 

 
 
  
AD 3 
 Nije bilo prijedloga. 
 
 
   
AD 4 
 Nije bilo prijedloga. 

 
 
 
Sjednica je završila u 18 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
 
Zapisničar- referent za mjesnu samoupravu:        Predsjednik Vijeća MO Vojak: 
 
   Nika Pavlinić                   Nikola Dujić 

 
 

 
 


