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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
KLASA:  026-02/19-01/25 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-14 
Rijeka,  16.07.2019. 
                                  
 
 
 

ZAPISNIK  
7. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
7. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 16.07.2019. (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 
- Ivanka Smojver, zamjenica predsjednice VMO 
- Nives Borozan, članica VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

- Tihomir Tadić, gost sjednice 
- Ana Maria Anižić, gošća sjednice 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Tea Čaljkušić-Mance, članica VMO 
- Suada Shahini, članica VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice VMO Centar – Sušak od 11.06.2019. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Programi rada VMO Centar-Sušak za 2020. godinu 
2. Komunalna pitanja 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 

Vijećnice su razgovarale o programima rada za 2020. godinu. Nakon kraće diskusije odlučeno je 
kako slijedi u zaključku.  

Zaključak: 

Za 2020. godinu Vijeće MO Centar-Sušak će prijaviti programsku aktivnost „Doček Djeda 
Božićnjaka“. 
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AD 2 
 

• Svoj dolazak na sjednicu najavili su gosti, Tihomir Tadić i Anamaria Anižić, sa adrese M.S. 
Tvrdog 1. Predsjednica im je dala riječ.  

Gosti su obrazložili problem zbog kojeg su se odlučili obratiti mjesnom odboru. Ulicom M.S. Tvrdog 
odvija se intenzivan promet u kojem je velika zastupljenost autobusnog i kamionskog prometovanja. 
Okolne zgrade, među kojima i zgrada u kojoj stanuju, su stare, pa takav intenzitet prometa uzrokuje 
vibracije uslijed kojih pucaju zidovi. Sa pričuve su na obnovu stubišta sa sanacijom pukotina potrošili 
već više od 100 tisuća kuna. Osim toga, takav promet tik uz školu predstavlja veliku opasnost za 
djecu. Predlažu da se zatraži odobrenje nadležnih službi da se ulicom M.S. Tvrdog zabrani 
prometovanje autobusa i kamiona. Za ta teška vozila predlažu se preusmjeravanje u Cindićevu ulicu 
pa Strossmayerovom prema centru. Nakon diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku: 

Zaključak: 
G. Tadić će prikupiti suglasnosti ovlaštenih osoba susjednih zgrada u Ulici M.S. Tvrdog  i 
mjesnom odboru dostaviti pismeni zahtjev za promjenom prometovanja. Zahtjev će mjesni 
odbor proslijediti nadležnim službama.  
 

• Tijekom razgovora gosti su se dotaknuli i pitanja smeća na trgu između osnovne i 
građevinske škole. 

Radi se uglavnom o papirima od marende koje učenici dnevno bacaju na tlo, usprkos koševima za 
smeće postavljenim na nekoliko mjesta i posudama za dnevni otpad koje se nalaze na dvije lokacije 
uz trg. Tajnica je potvrdila da se i nekoliko građana već obraćalo mjesnom odboru po ovom pitanju. 
U kontaktima sa kolegama iz OGU za komunalni sustav dobivena je informacija da su za čistoću te 
površine zadužene okolne škole, a ne Grad. Djelatnici KD Čistoće d.o.o. su u nekoliko navrata radi 
pritužbi građana, interventno čistili tu površinu. 
Nakon diskusije odlučeno je kako slijedi u Zaključku. 

Zaključak: 
MO Centar-Sušak će se pismeno obratiti ravnateljima škola koje okružuju trg s molbom da se 
očituju po pitanju čišćenja školske okoline. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 21.30 sati. Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Centar - Sušak 

 
Davorka Milanović Mirjana Vasić 

 


