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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
KLASA:  026-02/19-01/25 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-16 
Rijeka,  29.08.2019. 
                                  
 
 
 

ZAPISNIK  
8. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
8. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 29.08.2019. (četvrtak) 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 
- Suada Shahini, članica VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

-  
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Tea Čaljkušić-Mance, članica VMO 
-  

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Centar – Sušak od 16.07.2019. 
- 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 je informirala vijećnike o sastanku održanom s predstavnicima Rijeka plusa, 
vezanom za uspostavu parkirališta pod naplatom u ulici Franje Račkog nedaleko kućnog 
broja 44.  

Sastanak je održan na terenu, na lokaciji gdje bi parkiralište trebalo biti ucrtano. Predstavnici Rijeka 
plusa upoznali su predsjednicu s projektom parkirališta. Projekt je napravio Rijeka promet. Poštujući 
zakonske gabarite pojedinog parkirnog mjesta, projekt na ovoj lokaciji predviđa ucrtavanje samo 11 
parkirnih mjesta. To nije bilo u skladu s očekivanjima, kazala je predsjednica, ali zakon se mora 
poštivati. 

• Vijećnica Suada Shahini ukazala je na razbijeno staklo, sada praznog poslovnog prostora u 
vlasništvu Grada (nekada je tu djelovao poslovni subjekt „Kanjer klima“) na adresi 
Strossmayerova 6. 
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Zaključak: 

Tajnica će obići teren i nadležnim službama prijaviti devastaciju prostora. 

• U nastavku sjednice vijećnice su razgovarale o nedostatku prisutnosti kontakt policajca na 
području mjesnog odbora već duže vrijeme. 

Problemi na terenu su u Ružićevoj ulici gdje djeluju klubovi „Crkva“ i „Život“ čiji gosti narušavaju red i 
mir, onečišćuju površine pa čak i uništavaju imovinu stanara okolnih zgrada u noćnim i ranojutarnjim 
satima. U zimskom periodu započinje s radom i klub „Stereo“ smješten na sjevernoj strani hotela 
Neboder, na čije goste ovaj mjesni odbor zaprima učestale pritužbe stanara Križanićeve ulice. Trg 
pred hotelom Kontinental je kultno okupljalište mladih o kojima također treba voditi računa. Nakon 
diskusije zaključeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 

Uputit će se dopis 2. Policijskoj postaji i zahtijevati povratak kontakt policajca na područje 
mjesnog odbora. 

• Predsjednica je ukazala na nedovoljnu čistoću Ružićeve ulice. Pometanje se obavlja 
sukladno programu KD Čistoće, ali pranje ulice ne.  

Suada Shahini je dodala da je ista situacija i sa Strossmayerovom ulicom. Ako i prođe kakav kamion 
s vodom, ona nije pod pritiskom već „špricka“ površinu i efekt takvoga pranja potpuno izostaje. Sa 
svim iznesenim se slaže i Ivanka Smojver koja stanuje u Ulici Šetalište 13. divizije, gdje je južni 
nogostup konstantno onečišćen zbog uriniranja neodgovornih građana, kao i zbog izmeta kućnih 
ljubimaca.  Nakon diskusije zaključeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 

Uputit će se dopis KD Čistoći d.o.o. i iskazati nezadovoljstvo kvalitetom pranja površina.  

 
 
AD 2 
 
Nije bilo diskusije pod ovom točkom dnevnog reda. 

 
 
 
Sjednica je završila u 20.30 sati. Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Centar - Sušak 

 
Davorka Milanović Mirjana Vasić 

 


