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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
KLASA:  026-02/20-01/25 
URBROJ:  2170/01-09-10-20-2 
Rijeka,  23.01.2020. 
                                  
 
 

ZAPISNIK  
13. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
13. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 23.01.2020. (četvrtak) s početkom u 17.00 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 12. sjednice VMO Centar – Sušak od 11.12.2019. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izvješća o radu Vijeća MO Centar-Sušak za 2019. godinu 
2. Komunalna pitanja 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
 
AD 1 

Predsjednica Vijeća dala je prisutnima na razmatranje Izvješće o radu Vijeća MO Centar-Sušak za 
2019. godinu. Predložila je da se Izvješće usvoji ukoliko nema primjedbi. Primjedbi nije bilo. 

Zaključak: 
Nakon što je razmotreno, Izvješće o radu Vijeća MO Centar-Sušak za 2019. godinu 
jednoglasno je usvojeno.  
 
 
 
 
 
AD 2 
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Vijećnice su razgovarale o komunalnim pitanjima i to: 

• Vijećnice su se upoznale sa zaprimljenim odgovorom KD Čistoće d.o.o. vezanim za pojačano 
pranje pasaža Križanićeve ulice. 

U odgovoru upućuju Vijeće da se za bilo kakvu izmjenu programa čišćenja i pranja javnih površina 
obrate OGU za komunalni sustav, Direkciji za zajedničke komunalne djelatnosti. 

• Vijećnice su ponovno razgovarale o kontakt policajcu i činjenici da niti nakon upućene 
požurnice 2. Policijska postaja nije dostavila nikakav odgovor. 

Nakon kraće diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 

Uputit će se dopis načelniku Policijske uprave primorsko-goranske i zatražiti očitovanje.  

 
 
AD 3 
 

• Predsjednica je informirala prisutne o novinama koje će KD Čistoća d.o.o. primjenjivati u 
2020. godini, sukladno odluci Vlade RH. 

Na predavanju održanom za mjesne odbore 22.01.2020. u gradskoj vijećnici, djelatnici KD Čistoće 
d.o.o. prezentirali su novi način odvoza glomaznog otpada. Svako kućanstvo na području grada 
Rijeke ima pravo jednom godišnje na odvoz 2 m3 glomaznog otpada „sa kućnog praga“ bez 
naknade. Glomazni otpad se više neće odvoziti putem mjesnih odbora, odnosno naručivanjem baja 
od 5 m3. Građani će odvoz dogovarati direktno sa KD Čistoćom dostavom za to predviđenog 
obrasca, elektroničkim putem, poštom ili osobnom predajom na njihovoj adresi – Dolac 14. Odvoz će 
se obavljati na mjestu i u vrijeme dogovorenom telefonskim kontaktom. Odvoz će se obavljati 
kamionom s grajferom. Trenutno je na snazi prijelazno razdoblje koje će trajati sigurno do ljetnih 
mjeseci, u kojem će građani moći koristiti oba načina.  

• Predsjednica je također informirala prisutne o prezentaciji voditelja projekta HŽ Infrastruktura, 
vezano za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke pruge u Rijeci.  

Radi se o dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani. Prezentacija se održala 23.01.2020. u gradskoj 
vijećnici. Radi se tek o idejnom rješenju, koje izgleda jako lijepo jer osim kolosjeka predviđa i šetnicu 
za građanstvo.   
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 18.00 sati. Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Centar - Sušak 

 
Davorka Milanović Mirjana Vasić 

 


