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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
KLASA:  026-02/19-01/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-4 
Rijeka,  26.02.2019. 
                                  
 
 
 

ZAPISNIK  
2. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
2. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 26.02.2019. (utorak) s početkom u 17.00 sati u 
prostorijama MO Centar - Sušak, A. Kačića Miošića 8A/1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Mirjana Vasić, predsjednica VMO 
- Ivanja Smojver, zamjenica predsjednice VMO 
- Nives Borozan, članica VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

- Đorđe Grubić 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Tea Čaljkušić-Mance, članica VMO 
- Suada Shahini, članica VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice VMO Centar – Sušak od 28.01.2019. 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Predsjednica VMO Centar - Sušak, gđa. Mirjana Vasić pozdravila je prisutne, otvorila sjednicu i 
predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Komunalna pitanja 
2. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 

• Predsjednica VMO Mirjana Vasić, dala je riječ gostu sjednice, g. Grubiću.  

Gospodin je pojasnio razlog svog dolaska na sjednicu. Stanuje na adresi Brajdica 9/3. To je lokacija 
između ceste D-404 (Ulica Vjekoslava Kneževića) i željezničkih kolosijeka. U ime stanara prenosi 
dva zahtjeva: 

a) uspostavu parkirališta pod naplatom uz južni nogostup ceste na Brajdici od kućnog broja 9/1 
do 9/3 

Ovaj prostor koriste vozači koji ne stanuju u blizini, kao besplatno parkiralište. Stanari u tim 
okolnostima nemaju gdje parkirati, pa smatraju da bi naplata parkiranja na ovoj lokaciji bila bolje 
rješenje od postojećeg, pod pretpostavkom da oni dobiju mogućnost mjesečnog plaćanja parkirališta 
po povlaštenoj cijeni. 

b) osvjetljavanje pješačkog prijelaza preko ceste D-404 koji se nalazi nasuprot kućnog broja ???  

Naime, pješački prijelaz je sada iznimno opasan zbog brzog prometovanja vozila na ovom dijelu 
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ceste D-404, te tako neosvijetljen predstavlja veliku opasnost za ljude koji ga koriste, osobito djecu. 

Zaključak: 
Vijeće će se obratiti nadležnim gradskim službama i zatražiti njihovo stručno mišljenje o 
zahtjevima stanara s adrese Brajdica 9/1-9/3. 
 

U nastavku sjednice vijećnice su razgovarale o poduzetim aktivnostima vezanim za zaključke sa 
prethodne sjednice: 

• Uspostava parkirališta pod naplatom u Ulici Franje Račkog 

Upućen je dopis Rijeka prometu d.d. (URBR 9/14.02.2019.) sa zahtjevom uspostave parkirališta pod 
naplatom nasuprot Franje Račkog 44. Prema e-mail informaciji od 21.02.2019. (Danijel Frka) 
prijedlog mjesnog odbora je proslijeđen Rijeka plusu na razmatranje. Očekuje se njihovo očitovanje. 

• Orezivanje korijenja i sanacija štete na adresi Franje Račkog 5 

Upućen je dopis OGU za komunalni sustav (URBR 8/12.02.2019.) sa zahtjevom orezivanja korijenja 
stabala na nogostupu ispred zgrade Franje Račkog 5, te sanaciju štete koju je korijenje izazvalo 
urastanjem u terasu na ulazu u zgradu. Očekuje se očitovanje Odjela. 

• Povrat stupića u Ružićevoj ulici 

Upućen je dopis Rijeka prometu d.d. (URBR 5/12.02.2019.) sa zahtjevom povrata stupića na početku 
Ružićeve ulice kod kućnog broja 1. Predsjednica VMO je informirala prisutne da je posao obavljen. 

• Dodatna posuda za otpad u Ružićevoj ulici 

Upućen je dopis KD Čistoći (URBR 4/12.02.2019.) sa zahtjevom da se u Ružićevoj ulici nasuprot 
kućnog broja 17 postavi još jedna posuda za dnevni otpad. Očekuje se očitovanje KD Čistoće. 

• Zabrana zaustavljanja i parkiranja pred ulazom u zgradu Franje Račkog 7 

Upućen je dopis Rijeka prometu d.d. (URBR 6/12.02.2019.) sa zahtjevom da se pred ulazom u 
zgradu Franje Račkog 7 iscrtaju žute prekrižene linije koje predstavljaju zabranu zaustavljanja i 
parkiranja. Predsjednica VMO je informirala prisutne da je posao već obavljen. 

• Djelomična sanacija podloge na parkiralištu Delta 

Upućen je dopis Rijeka plusu d.o.o. (URBR 10/14.02.2019.) djelomične sanacije podloge na 
parkiralištu na delti i to na dijelu na kojem su ucrtana mjesta za invalide. Očekuje se odgovor. 

• Dodatna posuda za otpad u Ružićevoj ulici 

Upućen je dopis KD Čistoći (URBR 4/12.02.2019.) sa zahtjevom da se u Ružićevoj ulici na nogostup 
nasuprot kućnog broja 17, postavi još jedna posuda za dnevni otpad. Do početka ove sjednice nije 
zaprimljen odgovor, niti je postavljena dodatna posuda. 

• Uspostava parkirališta pod naplatom u Ulici Šetalište 13. divizije 

Vijeće se po ovom pitanju obratilo susjednom Mjesnom odboru Pećine, jer je obilaskom terena 
zaključeno da bi bilo dobro uspostaviti parkiralište pod naplatom od kućnog broja 4 do kućnog broja 
26. Obzirom da je posljednji kućni broj koji pripada području MO Centar-Sušak broj 12, zatražilo se 
očitovanje MO Pećine. Zaprimljen je odgovor (mail od 21.02.2019.), u kojem se informira Vijeće da 
MO Pećine ne prihvaća inicijativu. Nakon diskusije dogovoreno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Vijeće će uputiti dopis Rijeka prometu d.d. za zahtjevom uspostave parkirališta pod naplatom 
u dijelu Ulice Šetalište 13. divizije od kućnog broja 4 do kućnog broja 12, odnosno samo za 
dio ulice koji pripada Mjesnom odboru Centar-Sušak. 
 

• Tajnica je informirala Vijeće da se mjesnom odboru osobno obratio g. Cvjetko Lazić sa 
adrese Strossmayerova 14, odnosno Cindrićeva 17 (ulaz s južne strane zgrade), sa 
zahtjevom da se uz južno pročelje zgrade postave fizičke prepreke (stupići) kako bi se 
spriječilo neodgovorne vozače da svoja vozila parkiraju tik uz pročelje zgrade, pod prozore 
stanara.  

Zahtjev g. Lazića proslijeđen je nadležnim službama koje zahtjevu nisu udovoljile. Obrazloženje 
nadležnih službi dostavljeno je g. Laziću poštom, 14.02.2019. (URBR 11).  

 
• Vijećnice su se upoznale sa  mailom koji je mjesnom odboru 22.02.2019. godine uputila gđa. 
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Ana Kovačević vezano za problem (ne)čistoće zone Školjića , te Ružićeve ulice. 
Predsjednica je kazala da se ne slaže s iznesenim stavovima gđe. Kovaćević u dijelu koji se tiče 
Ružićeve ulice. Ne slaže se niti s prijedlogom zajedničke „čistke“, akcije u koju bi se uz članove 
Vijeća uključili stanovnici i djeca, u sklopu međunarodnog travanjskog eventa „Let's clean Europe“. 
Osobno će razgovarati s gospođom, obzirom da ona u Ružićevoj ima trgovinu u blizini mjesta 
stanovanja predsjednice VMO. 
 
AD 2 
 
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.  

 
 
Sjednica je završila u 18.30 sati. Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Centar - Sušak 

 
Davorka Milanović Mirjana Vasić 

 


