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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
KLASA:  026-02/17-26/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-17-2 
Rijeka,  31.01.2017. 
                                  

ZAPISNIK  
18. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
18. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 31.01.2017. (utorak) s početkom u 19.00 sati u 
prostorijama MO Centar - Sušak, A. Kačića Miošića 8A/1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Zvonimir Gržeta, zamjenik predsjednice VMO 
- Viktor Merle, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VMO Centar – Sušak od 15.12.2016. 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Predsjednica VMO Centar - Sušak, gđa. Tea Čaljkušić-Mance pozdravila je prisutne, otvorila 
sjednicu i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o radu VMO Centar-Sušak za 2016. godinu 
2. Tekuća komunalna problematika: 

- Upit građana vezano za parkiranje (gđa. Kutnjak) 
- Prioriteti 2016. (hortikultura) višak sredstava u visini 12.772,50 kn 
- Prioriteti 2016. (prometnice) – višak sredstava u visini 3.947,50 kn 
- Led rasvjeta na pješačkom prijelazu u Strossmayerovoj 
- Ostalo 

3. Programske aktivnosti VMO za 2017. – informacija 
4. Zatvaranje žiro računa mjesnih odbora - informacija 
5. Razno 

- Inicijativa povrata križa i kipa Ivana Nepomuka (MO Školjić i Župni ured uznesenja 
BDM)  

- Potpora MO Centar-Sušak za projekt „27. susjedstava“ 
- Potpora MO Centar-Sušak za uređenje trga između OŠ Centar i Građevinske škole 

kroz RPLP 
- Odgovor Gradonačelnika na upit na aktualnom satu pred 28. sjednicu GV - 

informacija 
- ostalo 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
AD 1 
 
Predsjednica Vijeća dala je prisutnima na razmatranje Izvješće o radu Vijeća MO Centar-Sušak za 
2016. godinu. Predložila je da se Izvješće usvoji ukoliko nema primjedbi. Primjedbi nije bilo. 
Zaključak: 
Nakon što je razmotreno, Izvješće o radu Vijeća MO Centar-Sušak za 2016. godinu 
jednoglasno je usvojeno.  
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AD 2 
 

• Tajnica je informirala Vijeće o upitu gđe. Kutnjak iz Brentinijeve ulice o mogućnosti parkiranja 
stanara: 

- na površini ispod stuba koje spajaju Strossmayerovu i Brentinijevu ulicu. Površina je 
omeđena zaključanim stupićima. Gđa. Kutnjak kaže da su se tu trebala parkirati vozila 
hotela Neboder dok se ne izgradi garaža hotela. Garaža je odavno završena, pa gđa. 
Kutnjak pita tko i dalje koristi ovaj prostor i zašto nije dostupan stanarima 

- na površini iza OŠ Centar – na ovom prostoru parkiraju profesori te škole i gđa 
Kutnjak pita čije je to vlasništvo 

 MO Centar-Sušak je upit proslijedio Direkciji za komunalno redarstvo, koje je isti proslijedilo OGU za 
komunalni sustav, Zajedničke komunalne djelatnosti (dalje:ZKD). Iz zaprimljenog odgovora ZKD-a 
još uvijek nije razvidno kome pripadaju površine koje su predmet interesa gđe. Kutnjak, pa je upit 
upućen Direkciji plana, razvoja i gradnje. 
Nakon rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku. 
Zaključak: 
Po zaprimanju odgovora od ravnatelja Direkcije plana, razvoja i gradnje, gđi. Kutnjak će se 
proslijediti informacija o parkirnim površinama zbog kojih se obratila ovom mjesnom odboru.  
  

• 13. siječnja 2017. zaprimljena je obavijest ZKD-a da je nakon realizacije hortikulturnih radova 
iz prioriteta za 2016. godinu, preostalo neutrošenih 12.772,50 kn. Ujedno ZKD predlaže da se 
tim sredstvima, temeljem ranijih zahtjeva stanara, orežu stabla na adresi Stube Petra Kružića 
5, gdje se nalaze koprivići na strmom pokosu, omeđeni Trsatskim stubama i više-stambenom 
građevinom.  

Nakon rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku. 
Zaključak: 
Vijeće je suglasno da se preostalim sredstvima iz prioriteta za 2016. godinu u iznosu od 
12.772,50 kn orežu stabla na adresi Stube Petra Kružića 5.  

• Rijeka promet (Kurilić) je 31. siječnja 2017. mjesnom odboru dostavio obavijest da je nakon 
provedenog postupka nabave po predmetu „ličenje zaštitne ograde u Ulici Franje Račkog“ 
preostalo 3.947,50 kn. Kako na toj lokaciji postoji potreba za daljnjim ličenjem zaštitne ograde 
predlaže se da se sredstva utroše u tu svrhu.  

Nakon rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku. 
Zaključak: 
Vijeće je suglasno da se preostalim sredstvima viškom sredstava u iznosu 3.947,50 kn 
nastavi s ličenjem zaštitne ograde u Ulici Franje Račkog.   

• Led rasvjeta pred pješačkim prijelazom kod zgrade ex Konstruktora u Strossmayerovoj ulici, 
još uvijek nije postavljena, usprkos informacijama Rijeka prometa da će to biti učinjeno u 
lipnju 2016., što je kasnije prolongirano za prosinac 2016. 

Nakon rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku. 
Zaključak: 
Predsjednica Vijeća će još jednom razgovarati sa direktoricom Rijeka prometa i zahtijevati 
postavljanje led rasvjete.   
 
AD 3 
 
Vijećnici su se upoznali s dopisom Odjela za gradsku samoupravu i upravu od 20. siječnja 2017. 
godine. Radi se o informaciji o Programskim aktivnostima 34 vijeća mjesnih odbora za 2017. godinu., 
njihovim ciljevima, načinu realizacije i financiranja.  
Zaključak: 
Vijeće je primilo na znanje informacije o programskim akrivnostima vijeća mjesnih odbora 
Grada Rijeke za 2017. godinu.    
 
AD 4 
 
Vijećnici su se upoznali s dopisom Odjela za gradsku samoupravu i upravu od 02. prosinca 2016. 
godine. Dopisom se vijećima daje informacija o zatvaranju žiro računa mjesnih odbora zbog 
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uvođenja rizničnog poslovanja na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Rijeke (Riznica).  

Zaključak: 
Vijeće je primilo na znanje informaciju o zatvaranju žiro računa mjesnih odbora.     
 
AD 5 
 

• Vijećnici su se upoznali sa prijedlogom MO Školjić o povratu križa i kipa u kapelu Ivana 
Nepomuka zaprimljenog mailom 23.01.2017., temeljem inicijative Župnog ureda uznesenja 
Blažene Djevice Marije. Traži se suradnja te podrška inicijativi i od MO Centar-Sušak. 
Predloženo je da se predstavnici oba mjesna odbora nađu i dogovore pokretanje inicijative u 
Gradu. 

Nakon rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku. 
Zaključak: 
Vijeće je suglasno da se nađu predstavnici oba mjesna odbora, vezano za inicijativu povrata 
križa i kipa u kapelu Ivana Nepomuka. U tom smislu predsjednica VMO Centar-Sušak predlaže 
da ju kontaktira predstavnik MO Školjić, g. Buratović, obzirom da ima njen broj telefona, kako 
bi dogovorili termin sastanka.      

• MO Centar-Sušak je krajem 2016. godine dao podršku Udruzi Održiva zajednica – OZ za 
inicijativu razvijanja društveno-kulturno-ekološkog centra u trenutno neiskorištenim prostorima 
industrijske baštine u zoni Hartere i kanjona Rječine, u sklopu poziva „27 susjedstava“ (Rijeka 
EPK 2020).  

Vijećnici su se upoznali sa inicijativom, te je nakon rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku. 
Zaključak: 
Na poziv Udruge Vijeće će se, u okviru svojih mogućnosti, aktivno uključiti i sudjelovati u 
uspostavi samoodrživog društveno-kulturno-ekološkog centra u neiskorištenim prostorima u 
zoni kanjona Rječine.  

• MO Centar-Sušak je krajem 2016. godine dao podršku grupi građana vezano za inicijativu za 
uređenje trga između OŠ Centar i Građevinske škole, u okviru Riječkog programa lokalnog 
partnerstva.  

Vijećnici su se upoznali sa inicijativom, te je nakon rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku. 
Zaključak: 
Na poziv grupe građana Vijeće će se, u okviru svojih mogućnosti, aktivno uključiti i 
sudjelovati u realizaciju uređenja trga između OŠ Centar i Građevinske škole, u sklopu 
Riječkog programa lokalnog partnerstva.   

• Pročitan je dopis Gradonačelnika vezan za pitanje gđe. Tee Čaljkušić-Mance postavljeno na 
28. sjednici Gradskog vijeća. Gđa. Čaljkušić –Mance je u ime Vijeća MO Centar-Sušak i 
građana iskazala nezadovoljstvo s procedurom gradskih službi kod predlaganja malih 
komunalnih prioriteta mjesnog odbora. Odgovor Gradonačelnika ide u smjeru kompleksnosti 
procedure koja uključuje više subjekata u obradu velikog broja zahvata, te iziskuje vrijeme za 
ishođenje potrebnih mišljenja, suglasnosti, međusobno koordiniranih izlazaka na teren itd. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informacije iz dopisa Gradonačelnika.   
Tajnica je informirala vijećnike o predstojećem obilasku terena mjesnih odbora zajedno sa kolegama 
iz Direkcije za komunalno redarstvo, ZKD-a i Rijeka prometa, s ciljem utvrđivanja komunalnog 
nereda, te oštećenja objekata komunalne infrastrukture u cilju njihovog bržeg i efikasnijeg 
rješavanja. MO Centar-Sušak je na rasporedu za obilazak 01.03.2017. 
Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju, te će u tajništvo dojaviti nered i oštećenja koja i 
sami na terenu uoče.   
 
 
Sjednica je završila u 21.00 sat. Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Centar - Sušak 

 
Davorka Milanović dr. sc. Tea Čaljkušić-Mance 

 


