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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-26/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  30.03.2016. 
                                    
 

ZAPISNIK  
12. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
12. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 30.03.2016. (srijeda) s početkom u 20.00 sati u 
prostorijama MO Centar - Sušak, A. Kačića Miošića 8A/1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Zvonimir Gržeta, zamjenik predsjednice VMO 
- Miomira Milovanović, članica VMO 
- Suada Shahini, članica VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Tea Čaljkušić-Mance, predsjednica VMO 
- Viktor Merle, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice VMO Centar – Sušak od 22.02.2016. 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Zamjenik predsjednice VMO Centar - Sušak, g. Zvonimir Gržeta pozdravio je prisutne, otvorio 
sjednicu i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Tekuća komunalna problematika: 
- parkiranje u Strossmayerovoj ulici 
- led rasvjeta na pješačkom prijelazu u Strossmayerovoj ulici 
- odgovor korisnicima Doma umirovljenika Kantrida 
- ostalo 

2. Pripremne aktivnosti za malonogometni turnir 6. KUP Delte 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Početkom veljače 2016. godine Mjesnom odboru Centar – Sušak obratio se g. Kristijan Magaš, 
predstavnik suvlasnika stanara Strossmayerove 17, sa prijedlogom za uvođenje parkiranja pod 
naplatom u Strossmayerovoj ulici. Podržavši prijedlog g. Magaša, Vijeće se obratilo pročelnici OGU 
za komunalni sustav. Dana 15.03.2016. zaprimljen je odgovor pročelnice u kojem se zahtjev 
mjesnog odbora odbija uz obrazloženje: radi se o državnoj cesti, te Grad Rijeka ne smije na 
državnim cestama obilježavati parkirna mjesta bez prethodne suglasnosti Hrvatskih cesta d.o.o. To 
iz razloga što je člankom 5 Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj 67/08) 
propisano da jedinice lokalne uprave i samouprave kad promet uređuju na državnim cestama moraju 
imati suglasnost Hrvatskih cesta, što u ovom slučaju nemaju. Isto je propisano i člankom 4. Odluke o 
uređenju prometa na području grada Rijeke (Službene novine broj 33/13). Osim navedenog postoji 
još jedna zakonska odredba, a to je da kad se parkirna mjesta obilježavaju na nogostupu uvijek se 
mora za kretanje pješaka ostaviti najmanje 1,6 metara širine s tim da ta površina ne može biti uz rub 
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kolnika (članak 82. stavak drugi citiranog Zakona). 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje odgovor pročelnice OGU za komunalni sustav, o čemu je tajnica 
17.03.2016. e-mail-om obavijestila i g. Kristijana Magaša. 
 
Što se tiče postavljanja led rasvjete pred pješačkim prijelazom u Strossmayerovoj ulici kod kućnog 
broja 18, g. Gržeta je informirao prisutne o slijedećem: predsjednica Vijeća je razgovarala sa 
direktoricom Rijeka prometa d.d. koja je obećala postavu led rasvjete do lipnja 2016. godine.  
Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju o postavljanju led rasvjete uz pješački prijelaz u 
Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 18. 
 
Tajnica je informirala prisutne o g. Josipu Grandiću koji se mjesnom odboru obratio s molbom za 
pomoć. Radi se o osobi s posebnim potrebama, kreće se u invalidskim kolicima. Stanuje na 
Bulevardu. Kada se kreće u smjeru centra grada na pješačkom prijelazu Križanićeve ulice do „otoka“ 
i dalje Strosmayerove prema mostu preko Rječine (kod Konta), uz semafore ne postoje rampe za 
invalide. Izostanak rampi invalidnim osobama onemogućuje samostalan prijelaz preko navedenih 
ulica. G. Gradnić moli mjesni odbor da poduzme odgovarajuće aktivnosti, kako bi se uz semafore na 
navedenoj lokaciji izvele rampe i time omogućilo samostalno kretanje osoba u invalidskim kolicima.   
Zaključak: 
Uputit će se dopis OGU za komunalni sustav i Rijeka prometu i zahtijevati izvedba rampi na 
pješačkom prijelazu preko Križanićeve i Strosmayerove ulice za osobe s posebnim 
potrebama koje se kreću u invalidskim kolicima.  
 
Gđa. Suada Shahini je informirala prisutne o neprimjereno obavljenom poslu ličenja ograde uz 
stepenice koje spajaju Strossmayerovu sa Ulicom Podhumskih žrtava, što je bilo planirano malim 
komunalnim zahvatima za 2015. godinu.  
Zaključak: 
Tajnica će fotografirati ogradu na terenu i od Rijeka prometu zatražiti objašnjenje.   
 
Gđa. Suada Shahini se mjesnom odboru obratila kao ovlašteni ovlašteni predstavnik stanara 
Strossmayerove 6. Na nogostupu pred ulazom u zgradu nalazio se pomični stupić koji je zamijenjen 
fiksnim. Stanari negoduju jer je sada onemogućen pristup vozilom na nogostup pred ulazom, kako bi 
se teško bolesna osoba koja živi u zgradi odvozila u bolnicu.  
Zaključak: 
Gđa. Shahini će, kao predstavnica stanara Strossmayerove 6, e-mailom mjesnom dostaviti 
zahtjev za vraćanje pomičnog stupića pred ulaz u zgradu. Zahtjev će Vijeće proslijediti Rijeka 
prometu d.d.   
 
 
AD 2 
 
Vijećnici će o malonogometnom turniru razgovarati na slijedećoj sjednici.  

 
 
AD 3 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Centar - Sušak 

 
Davorka Milanović dr. sc. Tea Čaljkušić-Mance 

 


