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ZAPISNIK  

SA 20. SJEDNICE VMO VOJAK 
 
20. sjednica VMO Vojak održana je 21. siječnja 2021. (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 
- Mirko Pauletić, član VMO 
- Nika Pavlinić, tajnica MO Vojak 

 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 
 

1. Ostavka predsjednika Vijeća- izbor novog predsjednika i zamjenika Vijeća 
2. Izvješće o radu Vijeća MO Vojak za 2020. godinu 
3. Zaprimljeni/poslani dopisi građana/nadležnih službi 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 

Predsjednik Vijeća, gosp. Nikola Dujić, podnio je ostavku na funkciju predsjednika Vijeća 
iz osobnih razloga. Prema poslovniku Vijeća prisutni su pristupili izboru za novog 
predsjednika i zamjenika Vijeća. Gosp. Nikola Dujić predložio je za predsjednika Vijeća 
gosp. Marina Mataiju. Nije bilo drugih kandidata za funkciju predsjednika Vijeća. Vijeće je 
pristupilo glasovanju te je gosp. Marino Mataija jednoglasno izabran za novog 
predsjednika Vijeća MO Vojak. Nakon izbora predsjednika Vijeća prisutni su pristupili 
izboru zamjenika predsjednika Vijeća. Gosp. Marino Mataija za tu funkciju predložio je 
gosp. Nikolu Dujića, a gosp. Mirko Pauletić predložio je gđu. Doris Kušić. Vijeće je 
pristupilo glasovanju te je sa tri glasa gosp. Nikola Dujić izabran za novog zamjenika 
predsjednika Vijeća MO Vojak. 

 



Zaključak: 
 Vijeće MO Vojak je jednoglasno izabralo gosp. Marina Mataiju za novog 

predsjednika Vijeća, dok je gosp. Nikola Dujić većinom glasova izabran za 
zamjenika predsjednika Vijeća MO Vojak. 

 
 
AD 2 

 Vijeće mjesnog odbora Vojak je u 2020. godini zbog pojave epidemije COVID-19 moralo 
prilagoditi plan programskih aktivnosti na način da su neke programske aktivnosti u 
potpunosti otkazane dok je dio programskih aktivnosti odrađen u smanjenom opsegu 
sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji te mjerama Stožera CZ. Slijedom navedenog u 
potpunosti su otkazane programske aktivnosti: Dan žena, Biramo najljepšu okućnicu, 
balkon i prozor, Kreativne radionice i Doček Sv. Nikole dok je Dan mjesnog odbora 
obilježen jednim događanjem. Vijeće je zbog otkazivanja većine programskih aktivnosti u 
2020. godini izradilo 2 rebalansa Financijskog plana čime je vrijednost Financijskog plana 
za 2020. godinu smanjena s 23.500,00kn na 950,00kn. Ukupni rashodi za 2020. godinu 
iznosili su 362,50kn. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak je nakon kraće rasprave jednoglasno usvojilo Izvješće o radu 
Vijeća mjesnog odbora Vojak za 2020. godinu. 

 
 
 
AD 3 
 AD 3.1. 

 Tajnica mjesnog odbora Vojak obavijestila je prisutne o dopisu gosp. Capana vezano za 
prijedlog Vijeća da se povodom Božićno- Novogodišnjih blagdana okiti stablo na početku 
ulice Prilaz Vladimira Gortana. Prijedlog je prihvaćen te je prigodna rasvjeta postavljena 
24. prosinca 2020. godine u jutarnjim satima.  

 
Zaključak: 

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

 Tajnica mjesnog odbora Vojak obavijestila je prisutne o dopisu Gradonačelnika vezano za 
javnu objavu proračunskih isplata koja kreće od 1. siječnja 2021. godine. Putem aplikacije 
svi zainteresirani će moći dobiti uvid u isplate iz proračuna Grada Rijeke. 
 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 AD 3.3. 

 Tajnica mjesnog odbora Vojak obavijestila je prisutne o dopisu građana vezano za 
prigovor na regulaciju prometa u Mihanovićevoj ulici. Građanin je posebno istaknuo 
problem s nepropisno zaustavljenim vozilima na sjevernom koridoru kolnika u navedenoj 
ulici koji ugrožavaju sigurnost pješaka i ostalih sudionika u prometu. Član Vijeća, gosp. 
Mirko Pauletić, upozorio je na sličan problem u Radićevoj ulici gdje vozači nepropisno 
zaustavljaju vozila s obje strane kolnika zbog potrebe odlaska u poštanski ured ili školu 
stranih jezika. Sigurnost pješaka i ostalih sudionika u prometu na ovoj lokaciji izuzetno je 
narušena i zbog činjenice da se radi o raskrižju između tri ulice te pješačkog prijelaza u 
neposrednoj blizini.  
 



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

zaključilo kako je na obje lokacije zbog nepropisno zaustavljenih vozila ugrožena 
sigurnost pješaka i ostalih sudionika u prometu. Poslati će se dopis Prometnom 
redarstvu i Prometnoj policiji te zatražiti pojačana ophodnja na navedenim 
lokacijama kako bi se povećala sigurnost prometovanja.  

  
 
 
AD 4 
 AD 4.1. 

 Član Vijeća, gosp. Saša Muschet, postavio je upit zašto se za realizaciju komunalnog 
prioriteta Postavke usporivača prometa u Ul. Drage Šćitara izrađivao elaborat za vibro 
trake kada je Vijeće predložilo da se na navedenoj lokaciji postave usporivači tipa 
prometni jastuk. Vijeće je u travnju 2019. godine zaprimilo prijedlog građana da se u Ul. 
Drage Šćitara postave ležeći policajci te je u svibnju zahtjev poslan na obradu u sklopu 
Malih komunalnih akcija za 2020. godinu. U lipnju 2020. godine Vijeće je odlučilo da bi na 
navedenoj lokaciji bilo bolje da se umjesto ležećih policajaca postave prometni jastuci te 
je zatražena suglasnost Rijeka prometa koja je i dobivena u lipnju 2019. godine. U 
studenome se u tablici obrađenih stavki umjesto prometnih jastuka pojavljuju vibro trake 
te je stavka usvojena za realizaciju. U svibnju 2020. godine Vijeće dobiva dopis od Rijeka 
prometa da nije dobivena suglasnost za vibro trake te se traži suglasnost da se izradi novi 
elaborat za postavljenje usporivača tipa prometni jastuk, a vrijednost izrade novog 
elaborata uklopiti će se u iznos predviđen za realizaciju stavke. Vijeće daje suglasnost na 
prijedlog Rijeka prometa. Zbog smanjenog priljeva sredstava u Gradski proračun 
realizacija svih stavki iz 2020. godine prebačena je na 2021. godinu kada se očekuje i 
realizacija predmetne stavke. 

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje.  
 
 
 AD 4.2. 
 Članica Vijeća, gđa. Doris Kušić, upozorila je Vijeće kako još uvijek nije riješen problem sa 

premještanjem spremnika za otpad u ulici Drage Šćitara. Vijeće je s predstavnicima 
nadležnih službi i ovlaštenih predstavnika stanara s kućnih brojeva 2 i 3 održalo sastanak 
na terenu na kojem se razmatralo premještanje dva spremnika za mješoviti otpad na 
parkiralište u blizini kućnog broja 3. Nadležna osoba iz KD Čistoća pojasnila je kako se 
spremnici mogu premjestiti na predloženu lokaciju no potrebna je suglasnost stanara s 
kućnog broja 3 obzirom da bi se zbog premještanja spremnika moralo ukinuti određeni 
broj parkirnih mjesta. Ovlašteni predstavnik stanara kućnog broja 3 nije pristao na 
prijedlog.  

 
Zaključak: 

 Vijeće MO Vojak primilo je navedeno na znanje. Nakon duže rasprave Vijeće 
mjesnog odbora Vojak većinom glasova je zaključilo kako se problem može riješiti 
jedino dogovorom između stanara zgrada na adresi Drage Šćitara 2 i 3 te Vijeće ne 
može bez njihove suglasnosti odrediti na kojoj lokaciji će spremnici biti postavljeni.
  

 
 
 
 
 
  



AD 5 
 Nije bilo prijedloga. 

 
 
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                       Marino Mataija 


