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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-26/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  24.11.2014. 
                                    
   

ZAPISNIK  
1. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
1. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 24.11.2014. (ponedjeljak) s početkom u 19.00 sati u 
prostorijama MO Centar - Sušak, A. Kačića Miošića 8A/1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Tea Čaljkušić-Mance, predsjednica VMO 
- Zvonimir Gržeta, zamjenik predsjednice VMO 
- Miomira Milovanović, članica VMO 
- Suada Shahini, članica VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Viktor Merle, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice VMO Centar – Sušak od 19.11.2014. 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Predsjednica VMO Centar - Sušak, gđa. Tea Čaljkušić-Mance pozdravila je prisutne, otvorila 
sjednicu i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Odluka o osobama ovlaštenim za raspolaganje sredstvima na žiro računu MO Centar - 

Sušak 
2. Usvajanje Poslovnika Vijeća Mjesnog odbora Centar - Sušak 
3. Usvajanje Pravila Mjesnog odbora Centar - Sušak 
4. Usvajanje Pravilnika o  nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba, za doprinos u razvoju 

mjesnog odbora 
5. Očitovanje o Planu prioriteta MO za 2015. godinu. 
6. Prijedlog programi rada 2015. godinu 
7. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
 
AD 1 
 
Vijeće je razmotrilo pitanje osoba koje će biti ovlaštene za raspolaganje sredstvima na žiro računu 
Mjesnog odbora. Predloženi su: 

1. Tea Čaljkušić-Mance, predsjednica Vijeća Mjesnog odbora Centar – Sušak 
2. Zvonimir Gržeta, zamjenik predsjednice Vijeća Mjesnog odbora Centar – Sušak 

Donesena je odluka kako slijedi u zaključku.  

Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog ovlaštenih osoba za raspolaganje sredstvima na žiro 



 2/3 

računu Mjesnog odbora Centar – Sušak.  
 
 
AD 2 
 
Predsjednica VMO, gđa. Tea Čaljkušić-Mance dala je vijećnicima na raspravu Poslovnik Vijeća 
Mjesnog odbora Centar – Sušak.  

Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Centar – Sušak.  

 
AD 3 
 
Predsjednica VMO, gđa. Tea Čaljkušić-Mance dala je vijećnicima na raspravu Pravila Mjesnog 
odbora Centar – Sušak.  

Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Pravila Mjesnog odbora Centar – Sušak.  

 
AD 4 
 
Predsjednica VMO, gđa. Tea Čaljkušić-Mance dala je vijećnicima na raspravu Pravilnik o 
nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u razvoju mjesnog odbora.  

Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno usvojilo Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba za doprinos u 
razvoju mjesnog odbora Mjesnog odbora Centar – Sušak.  
 
AD 5 
 
Predsjednica VMO, gđa. Tea Čaljkušić-Mance dala je vijećnicima na raspravu Plan prioriteta za 
2015. godinu, obrađen od strane Odjela za komunalni sustav s procjenom troška po pojedinim 
stavkama. MO Centar – Sušak za male komunalne zahvate može utrošiti 110.000,00 kn godišnje, a 
ukupni trošak predloženog iznosi 210.000,00 kn. 
Tajnica je ujedno upoznala Vijeće sa zaprimljenim informacijama Rijeka prometa:  

- po prioritetima MO Centar – Sušak za 2014. godinu, nakon  provedenih postupaka pojavila se 
razlika  u visinu 14.137,50 kn s PDV-om, što je potrebno utrošiti u 2014. na novoj zamjenskoj 
lokaciji; 

- u prioritetima za 2013. planirana je stavka u visini 10.000 kn, "iscrtavanja novih uzdužnih 
parkirnih mjesta s južne strane kolnika u Ulici Šetalište XIII divizije", za koju Hrvatske ceste 
d.o.o. nisu dale suglasnost, pa bi se slijedom toga ova sredstva također trebala koristiti za 
neku zamjensku lokaciju u 2014.;  

Nakon razmatranja i rasprave Vijeće je odlučilo kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 

 Odjelu gradske uprave za komunalni sustav uputit će se očitovanje Vijeća po 
Prioritetima za 2015. godinu, u ukupnom iznosu 110.000,00 kn kako slijedi: 

 Uređenje nogostupa u ulici A.K.Miošića od kućnog broja 8 do 10 – 70.000,00 kn 
 Uređenje drvoreda u ulici A.K.Miošića – 10.000,00 kn 
 Ličenje ograde uz stubište koje spaja Strossmayerovu ulicu sa ulicom Podhumskih 

žrtava – 3.000,00 kn 
 Uklanjanje dijela vegetacije na pokosu od stuba pothodnika Krimeja do Šetališta 13. 

divizije 4 – 27.000,00 kn 

 Razlika (višak) sredstava iz 2013. i 2014. u ukupnom iznosu 24.137,50 kn utrošit će se 
na sanaciju potpornog zida i ličenje rukohvata dijela ulice Bošket sjeverno od kućnog 
broja 13. 

 
AD 6 
 
Predsjednica VMO, gđa. Tea Čaljkušić-Mance dala je vijećnicima na raspravu prijedlog Programa 
rada VMO Centar – Sušak. Vijećnici su razmotrili prijedlog i odlučili kako slijedi u zaključku. 
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Zaključak: 
Usvojen je prijedlog Programa rada VMO Centar – Sušak za 2015. godinu.   
 
 
AD 7 
 

- Vijećnica Suada Shahini ukazala je na problem neprimjerenog prilaza pješačkom prijelazu 
preko kolnika ulice A.K.Miošića na spoju s ulicom Podhumskih žrtava. 

Kolnik u ulici A.K.Miošića je na tom dijelu "podignut" iznad nivoa nogostupa za gotovo pola metra. 
Pješaci su, u namjeri da prijeđu ulicu, prisiljeni popeti se na ivičnjak, gdje lako mogu izgubiti 
ravnotežu i pasti na kolnik. Obzirom da ovaj prijelaz često koriste građani, ali i učenici osnovne i 
srednjih škola koje se nalaze u ulici Podhumskih žrtava, gđa. Shahini smatra da je ovo mjesto 
preopasno i da treba nešto poduzeti.  
Nakon kraće rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Uputit će se dopis Rijeka prometu sa zahtjevom da se uredi primjeren prilaz pješačkom 
prijelazu u ulici A.K.Miošića na spoju sa ulicom Podhumskih žrtava.    
 

- Vijećnica Miomira Milovanović je upitala prisutne da li znaju nešto o "KONTanju", 
manifestaciji u organizaciji udruge Prijatelja urbane kulture, koja bi se trebala odvijati tijekom 
prosinca o.g. kod hotela Kontinental?  

Pročitala je prisutnima informaciju koju je zaprimila e- malom. "...Riječ je o novom i originalnom 
načinu da se, na otvorenom, obilježi blagdanski prosinac, da se građanima omogući predblagdansko 
druženje i zabava, te da se skrene pozornost na izuzetnu gradsku lokaciju kakva je plato ispred 
hotela Continental koji želimo oživjeti kao prostor za dnevna događanja. Da, KONTanje je javno 
događanje "na Kontu" a osmislili smo ga u trajanju od čitavih mjesec dana, od 1. do 31. prosinca. 
Kako bismo vas na KONTanju zadržali tijekom čitavih tih mjesec dana, osmislili smo gurmanska, 
kulturna, zabavna i humanitarna događanja. Bit će tu izuzetne gastro ponude s naglaskom na 
pripremu domaćih delicija, uz kuharske dvoboje slavnih kuhara i brojne prilike da se o kuhinji naših 
područja i mnogošto nauči. U kulturno-zabavnom programu ćemo vam svakodnevno predstavljati bar 
jednog glazbenog izvođača, a bit će prilike i da se svi ostali glazbenici na našem stageu predstave 
kroz glazbeni session...." 
Gđa. Milovanović se pita kako je moguće da o ovome nitko ništa ne pita građane koji ovdje stanuju, a 
koji su vikendima i bez ovakvih manifestacija izloženi buci mladih koji se okupljaju kod KONT-a. 

- obzirom da je iznesen problem buke, tajnica je ujedno upoznala vijećnike sa sličnim 
problemom koji trpe stanari Ružićeve ulice.  

Ti su se ljudi u nekoliko navrata obraćali mjesnom odboru za pomoć zbog remećenja javnog reda i 
mira, te onečišćenja ulice i uništavanja imovine (vozila) od strane posjetitelja noćnih klubova, koji su 
u zadnje vrijeme otvoreni u Ružićevoj. Radi se o objektima pod nazivom "Život", "Grad" i "Crkva". 
Obraćali su se policiji, nadležnim službama i Gradonačelniku, ali kažu da je stanje nepromijenjeno. 
G. Bojer iz Ružićeve 9 je i prošli tjedan bio u mjesnom odboru zahtijevajući organizaciju zbora 
građana. Slična je situacija i s Križanićevom ulicom u vrijeme kada radi "Stereo" u hotelu Neboder.  
Vijećnik Zvonimir Gržeta potvrđuje nered i buku koju i sam čuje iz Ružićeve, a stanuje u ulici Franje 
Račkoga. 
Nakon rasprave Vijeće je odlučilo kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
O problemu buke i onečišćenja na području MO, koji su posljedica rada noćnih barova i 
manifestacija koje se organiziraju u kvartu, Vijeće će razgovarati na sjednici u siječnju 2015.     
 
Sjednica je završila u 21.00 sat. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Centar - Sušak 
 

Davorka Milanović dr. sc. Tea Čaljkušić-Mance 
 
  


