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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
KLASA:  026-02/19-01/25 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-24 
Rijeka,  11.12.2019. 
                                  
 
 

ZAPISNIK  
12. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
12. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 11.12.2019. (srijeda) s početkom u 18.30 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: 

-  
Sjednici nisu bili nazočni: 

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

 
Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice VMO Centar – Sušak od 19.11.2019. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Financijski plan MO Centar-Sušak 
2. Komunalna pitanja 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 

Predsjednica Vijeća dala je prisutnima na razmatranje Financijski plan za 2020. godinu, koji je 
izrađen temeljem usvojenih programskih aktivnosti Vijeća MO Centar-Sušak za 2020. godinu. 
Predložila je da se Financijski plan usvoji ukoliko nema primjedbi. Primjedbi nije bilo. 

Zaključak: 
Nakon što je razmotren, Financijski plan Vijeća MO Centar-Sušak za 2020. godinu 
jednoglasno je usvojen.  
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AD 2 
 

Vijećnice su razgovarale o komunalnim pitanjima i to: 

• Sukladno zaključku sa prethodne sjednice upućen je dopis Rijeka plusu d.o.o. vezano za 
premještanje žutih parkirnih mjesta za osobe sa invaliditetom sa parkirališta Delta u 
Cindrićevu ulicu. 

U dopisu se nadležnu gradsku tvrtku Rijeka plus d.o.o. pita, je li premještanje obavljeno na zahtjev 
udruga osoba s invaliditetom, te ukoliko nije, jesu li te udruge možda konzultirane prije provođenja 
premještanja. 

Odgovor nije zaprimljen, ali vijećnicama to više nije bitno, obzirom da su parkirna mjesta za osobe s 
invaliditetom vraćena na površinu zatvorenog parkirališta na Delti.    

 

• Sukladno zaključku sa prethodne sjednice, upućen je dopis KD Čistoći d.o.o. sa zahtjevom 
da se površina Križanićeve ulice (pasaža) temeljito opere. 

Također, dopisom se zahtijeva pojačana dinamika pranja spomenute površine u 2020. godini sa 
jednom na dva puta tjedno, uz molbu da se prvo pranje obavlja ponedjeljkom umjesto utorkom, a 
drugo krajem tjedna.  

Čeka se odgovor KD Čistoće d.o.o.   

 

 
 
AD 3 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo diskusije. 

 

 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 19.30 sati. Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Centar - Sušak 

 
Davorka Milanović Mirjana Vasić 

 


