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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-26/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  12.07.2016. 
                                    
 

ZAPISNIK  
14. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
14. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 12.07.2016. (utorak) s početkom u 20.00 sati u 
prostorijama MO Centar - Sušak, A. Kačića Miošića 8A/1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Viktor Merle, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice VMO Centar – Sušak od 19.05.2016. 
- 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: 
- led rasvjeta u Strossmayerovoj 
- stupići ispred zgrade Strossmayerova 6 
- rampe za osobe s posebnim potrebama 
- informacija o putokazima prema Trsatu 
- čišćenje raslinja na stubama Sv. Jurja na Bošketu 
- ostalo 

2. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Vijećnici su razgovarali o komunalnoj problematici na području MO Centar-Sušak: 

• Led rasvjeta u Strossmayerovoj ulici – Vijeće je još krajem 2015. godine zatražilo od Rijeka 
prometa d.d. postavljanje led rasvjete ispred pješačkog prijelaza u Strossmayerovoj ulici (kod 
zgrade ex Konstruktora). Usmenim putem predsjednica VMO Centar-Sušak je dobila 
obećanje da će se led rasvjeta postaviti do kraja lipnja 2016. Međutim, to nije učinjeno.  

Zaključak: 
Predsjednica Vijeća kontaktirati će direktoricu Rijeka prometa d.d. i zatražiti postavljanje led 
rasvjete u Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja 18. 
 

• Što se tiče zamjene demontažnog stupića fiksnim ispred zgrade Strossmayerova 6, vijećnici 
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nisu zadovoljni odgovorom Rijeka prometa d.d. Smatraju da su, zbog neodgovornih građana 
koji su zloupotrebljavali mogućnost privremenog uklanjanja stupića zbog višesatnog 
parkiranja, sada „kažnjeni“ stanari Strossmayerove 6 koji to nikada nisu koristili na opisani 
način.  

Zaključak: 
Predsjednica Vijeća kontaktirati će direktoricu Rijeka prometa i zatražiti povrat demontažnog 
stupica ispred zgrade Strossmayerova 6.  
 

• Rampe za osobe s posebnim potrebama – Vijeće MO Centar-Sušak je u svibnju 2016. 
dopisom ur. broj 11/2016., zatražilo od Rijeka prometa d.d. postavljanje nekoliko rampi uz 
semafore na području mjesnog odbora, koje bi osobama s posebnim potrebama omogućile 
samostalno kretanje. Odgovor nije zaprimljen. Isti dopis proslijeđen je 17. lipnja putem e-
maila i u OGU za zdravstvo i socijalnu skrb, kao odgovor na njihov dopis upućen svim 
mjesnim odborima s predmetom: „Projekt otklonimo barijere“. Ni OGU za zdravstvo i 
socijalnu skrb se ni na koji način nije očitovao o prijedlogu mjesnog odbora za postavljanje 
rampi za invalidne osobe.   

Zaključak: 
Tajnica će kontaktirati OGU za zdravstvo i socijalnu skrb i zatražiti informaciju o postavljanju 
rampi za invalidne osobe.  
 

• Putokazi prema Trsatu – prema informaciji OGU za kulturu (mail od 08.07.2016.) izrada 
Sustava pješačke signalizacije je u tijeku, te će se u dogovoru za OGU za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem u Plan lokacija pokušati uvrstiti i lokacije predložene od 
strane MO Centar-Sušak, ispod Trsatskih stuba i podno stuba koje preko Bošketa vode 
prema Trsatu.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju OGU za kulturu vezanu za putokaze prema Trsatu.  
 

• Građani su usmenim i pismenim putem zatražili čišćenje nepoželjnog raslinja na Bošketu i to 
uz trafostanicu HEP-a i na stubama Sv. Jurja. 

Zaključak: 
Uputit će se dopis HEP-u i zatražiti čišćenje raslinja oko trafostanice na Bošketu. Za 
uklanjanje nepoželjnog raslinja na stubama Sv. Jurja, tajnica će kontaktirati OGU za 
komunalni sustav (Zorana Tadića).   
 

• Tajnica je upoznala Vijeće sa zaprimljenim dopisom OGU za komunalni sustav (ur.br. 
18/2016), kojim se izdaje odobrenje Rijeka prometu d.d. da se izmjeni režim prometa u Ulici 
Šetalište Andrije Kačića Miošića na način da se južnim dijelom prometnice omogući 
jednosmjerno prometovanje vozila u smjeru sjever-jug, duž oba prometna traka.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju o uvođenju jednosmjernog prometovanja Ulicom 
Šetalište Andrije Kačića Miošića.   
 
 
AD 2 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 21.00 sat. Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Centar - Sušak 

 
Davorka Milanović dr. sc. Tea Čaljkušić-Mance 

 


