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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
KLASA:  026-02/19-01/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-8 
Rijeka,  30.04.2019. 
                                  
 
 
 

ZAPISNIK  
4. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
4. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 30.04.2019. (utorak) s početkom u 19.30 sati u 
prostorijama MO Centar - Sušak, A. Kačića Miošića 8A/1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

 
Ostali nazočni: 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Nives Borozan, članica VMO 
- Tea Čaljkušić-Mance, članica VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice VMO Centar – Sušak od 28.03.2019. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlozi prioriteta za 2019. godinu 
2. Komunalna pitanja 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 

Vijećnice su se upoznale sa zaprimljenim prijedlozima građana vezanim za male komunalne zahvate 
(prioritete) za 2020. godinu. Iznijele su i vlastita opažanja i prijedloge. Tajnica je podsjetila na 
prijedlog asfaltiranja trga između OŠ Centar i Građevinske škole, o kojem je bilo riječi u prošlom 
sazivu Vijeća, a nije se realizirao.  

Nakon što je svaki prijedlog razmotren, sačinjena je lista prioriteta koja će biti dostavljena na obradu 
nadležnim službama. Građani čiji prijedlozi nisu ušli na listu, o tome će biti pismeno obaviješteni. 

Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo listu prijedloga prioriteta u održavanju objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture za 2020. godinu na području MO Centar-Sušak: 
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Prijedlog 
redni 
broj 

Naziv  

1 Asfaltiranje trga između OŠ Centar, Podhumskih žrtava 5 i Građevinske tehničke škole, 
Podhumskih žrtava 4 

2 Uređenje stjenskog pokosa na zapadnom dijelu Trsatskih stuba kod kućnog broja 5 

3 Sanacija nogostupa uz parkiralište Delta na potezu od istočnog ulaza do istočnog izlaza 
ukljućujući pješački prijelaz ispred rampe 

4 Postava nekoliko dodatnih stupića na zapadni nogostup u Ulici Franje Račkoga, nakon 
pješačkog prijelaza kod kbr. 26 do kbr 30A  

5 Postava prepreke radi usporavanja brzine vozila s južne strane pješačkog prijelaza na lokaciji 
kod Franje Račkog 6 

6 Premještanje pješačkog prijelaza u Ulici Franje Račkog sa lokacije kod kbr 70 na lokaciju kod 
kbr. 80 

6a postaviti prometnu signalizaciju o smanjenju brzine u ulici Franje Račkog prije kbr. 82 dolazeći 
sa sjevera 

6b postaviti stupiće na zapadnom nogostupu u Ulici Franje Račkog  
 

 
 
AD 2 
 

• Sanacija dijela kolnika Ružićeve ulice – sukladno zaključku sa prethodne sjednice, upućen je 
dopis HEP-u (i na znanje OGU za komunalni sustav) sa zahtjevom da se izvrši sanacija dijela 
kolnika Ružićeve ulice, kao i rasporeda šahti u koje se, nakon infrastrukturnih radova koje je 
obavljao HEP prije nekoliko godina, voda ne slijeva.  

Vijećnice su se upoznale sa e-mailom od 26.04.2019. u kojem Direkcija za komunalno redarstvo 
traži od HEP-a da se pristupi sanaciji što prije kako bi se prometnica dovela u funkcionalno stanje. 

Zaključak: 
Vijećnice su primile na znanje informaciju. Čeka se poduzimanje aktivnosti od strane HEP-a.  
 

• Dodatni stupići u ulici Franje Račkog – temeljem zaključka sa prethodne sjednice, upućen je 
dopis Rijeka prometu d.d. (URBR 28/2019) sa zahtjevom da se na lokaciji nasuprot kućnog 
broja 26 postave dodatni stupići do kućnog broja 30A.  

Razlog zahtjevu je bitno uži nogostup kojim se prilazi spremnicima za kućni otpad i pješačkom 
prijelazu, pa su pješaci prisiljeni koristiti kolnik čime izlažu opasnosti i sebe i vozače. 
 

• Sanacija podloge na parkiralištu Delta – zaprimljen je dopis Rijeka plusa (URBR 26/2019) 
kojim se informira Vijeće da je posao obavljen kako je MO Centar-Sušak i zatražio.  
 

• Postava led markera na pješačkom prijelazu na cesti D-404 – na zahtjev stanara sa adresa 
Brajdica 9/1 – 9/3, upućen je dopis Rijeka prometu sa zahtjevom da se pred pješački prijelaz 
postave led markeri ili slična upozoravajuća oprema, zbog zaštite pješaka. 

Vijećnice su se upoznale sa zaprimljenim odgovorom u kojem se informira Vijeće da se ovdje radi o 
opasnom pješačkom prijelazu kojeg treba ukinuti jer nema potrebe za istim. 
Tajnica će o stavu Rijeka prometa obavijestiti g. Grubića koji je, kao predstavnik stanara s Brajdice i 
predložio dodatnu signalizaciju kod pješačkog prijelaza. 
 

• Sanacija štete na terasi pred ulazom u zgradu Franje Račkog 5 – upućen je dopis 
predstavniku suvlasnika zgrade (URBR 22/2019). 

Suvlasnicima je prenesena informacija OGU za komunalni sustav da svoje pravo zatraže putem 
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upravitelja u Odjelu gradske uprave za financije. 
 

• Vijećnice su se upoznale sa zaprimljenim odgovorom na pitanje predsjednice vezano za 
pranje Ružićeve ulice. 

Pitanje je bilo postavljeno na prezentaciji gradskih službi održanoj 26.03.2019. u gradskoj vijećnici. U 
odgovoru se kaže da se ulica redovito pere utorkom u noćnoj smjeni. 
Tajnica je ujedno informirala prisutne o programu čišćenja javno-prometnih površina koji je 
odnedavno dostupan na stranici svakog mjesnog odbora u gradu Rijeci. 
 
 
AD 3 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 
 
Sjednica je završila u 21.30 sati. Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Centar - Sušak 

 
Davorka Milanović Mirjana Vasić 

 


