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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-26/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  26.04.2011. 
                                    

   
ZAPISNIK  

11. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 
 

11. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 26.04.2011. (utorak) s početkom u 18.00 sati u 
prostorijama MO Centar - Sušak, A. Kačića Miošića 8A/1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Viktor Merle, predsjednik VMO 
- Božidar Bekljanov, zamjenik predsjednika VMO 
- Ivan Budiselić, član VMO 
- Ivica Samardžić, član VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Tea Čaljkušić Mance, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice VMO Centar – Sušak od 22.03.2011. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Predsjednik VMO Centar - Sušak, gdin. Viktor Merle pozdravio je prisutne, otvorio sjednicu i 
predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Prijedlozi za ureñenje i održavanje objekata komunalne infrastrukture (mali komunalni 

zahvati) za 2012. godinu 
2. Sportski susreti MO-a povodom dana Svetog Vida 2011. godine 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Informacija o igralištu na Delti 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.                 
 
AD 1 
 
Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim prijedlozima grañana za ureñenje i održavanje objekata 
komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: prioriteti) za 2012. godinu. Nakon kraće rasprave 
usvojen je popis prijedloga prioriteta za 2012. godinu.   

 
Zaključak: 

Popis prijedloga prioriteta za 2012. godinu nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov 
sastavni dio. 
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AD 2 
 
Zamjenik predsjednika VMO Centar – Sušak, g. Božidar Bekljanov za sportske susrete mjesnih 
odbora povodom dana Svetog Vida 2011. godine predlaže prijavu jedne ekipe za turnir u briškuli i 
trešeti. 
 
Zaključak: 

Usvojen je prijedlog g. Bekljanova. 

 
AD 3 
 
Prisutni su se upoznali sa zaprimljenim dopisima: 

• Rijeka promet d.d. – odgovor na zahtjev MO za postavljanjem stupića pred ulazom u 
zgradu Franje Račkog 5. Odbija se postavljanje fizičke prepreke i problem će riješiti 
iscrtavanjem horizontalne oznake zabrane zaustavljanja i parkiranja. 

• Rijeka promet d.d. – vezano za požurivanje postavljanja nastavka ograde na Bulevaru 
osloboñenja. Ograda je postavljena 24.03.2011. 

• Rijeka promet d.d. – odgovor vezan za zahtjev MO za postavljenjem nekog vida 
upozoravajuće signalizacije ispred pješačkog prijelaza u Strossmayerovoj ulici kod kućnog 
broja 20. U planu je proširenje nogostupa do ruba prometnice čime se skraćuje pješački 
prijelaz, a pješaci se nalaze na uzvišenom dijelu na kojem se planira i postavljanje zaštitnih 
stupića.  

Zaključak: 

• Vijeće MO Centar – Sušak nije zadovoljno planiranim rješenjem pješačkog prijelaza 
u Strossmayerovoj ulici. Dogovorit će se sastanak sa direktoricom Rijeka prometa 
d.d., na kojem bi se i usmeno objasnio zahtjev VMO vezan za navedenu 
problematiku. 

• Upućen je dopis Rijeka prometu d.d. vezan za realizaciju Prioriteta za 2011. godinu. 
Dopisom se predlaže sanacija nogostupa na Sušačkom Novom mostu na Rječini u visini 
10.000,00 kuna koje su bile predviñene za sanaciju zida na Bošketu za koji je naknadno 
utvrñeno privatno vlasništvo, te sanacija nije u nadležnosti Grada.  

 
AD 4 
 
Predsjednik VMO Centar – Sušak informirao je prisutne da se 20. travnja o.g. održao sastanak 
Koordinacije tri mjesna odbora Luka, Školjić i Centar – Sušak na koji su bili pozvani svi vijećnici i 
članovi Pododbora za sport. Sastanak je sazvan s ciljem osmišljavanja korištenja i modela 
upravljanja budućim igralištem na Delti, čiji završetak se predviña za sredinu lipnja o.g. Pročitana 
je promemorija sa tog sastanka i pismeni stav VMO Školjić glede tog pitanja od 26.travnja 2011. 
godine. Slijedeći sastanak je zakazan za 27. travnja u 18. sati u prostorijama MO Centar – Sušak. 
Nakon kraće rasprave VMO Centar – Sušak predlaže model upravljanja igralištem kako slijedi u 
zaključku. 
Zaključak: 

• Koordinacija tri mjesna odbora osniva tijelo za upravljanje igralištem i nadzire rad 
toga tijela. 

• Novoosnovano tijelo čine predstavnici sva tri mjesna odbora. 
• Tijelo kontaktira škole sa područja tri mjesna odbora kako bi se sagledale njihove 

potrebe u jutarnjim satima. 
• Tijelo utvrñuje raspored termina uvažavajući potrebe organiziranih grupa, škola, te 

ostalih zainteresiranih grañana. Raspored je izvješen na oglasnoj ploči igrališta. 
• Tijelo vodi računa o otključavanju i zaključavanju igrališta i prijavljuje eventualna 

oštećenja. 
• Ukoliko bi tijelo upravljalo igralištem na neprimjeren način ili na način koji nije u 

skladu s odlukama Koordinacije, ona ga raspušta i dogovara se neki drugi model 
upravljanja. 

 



 3/3 

AD 5 
 
Predsjednik VMO upoznao je prisutne kako slijedi: 

• Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana ureñenja središnjeg gradskog parka Delta 
započinje 9. svibnja i završava 7. lipnja o.g. Javno izlaganje za grañanstvo i udruge 
grañana s obrazloženjem Prijedloga održati će se u Mjesnom odboru Centar – Sušak 18. 
svibnja 2011. g. u 18,00 sati.  

• Doprinos MO projektu udruge Pro torpedo pod nazivom "Oživimo Mrtvi kanal" koji predviña 
niz manifestacija u vremenu od 20. do 29. svibnja – dogovoreno je MO Centar – Sušak 
osigura nastupe vokalne skupine "Rivers" i klape "Morčić". 

• U tijeku su prijave za akciju "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor", koja je ove 
godine jedna od programskih aktivnosti VMO Centar – Sušak.  

• Dogovoreno je da se tradicionalna organizacija malonogometnog travanjskog turnira ove 
godine odgodi za lipanj i održi na dan otvaranja igrališta na Delti. Rukometni turnir za 
djevojčice održati će se uobičajeno u suradnji sa MO Podvežica u sklopu Dana Mjesnog 
odbora Podvežica. 

• U mjesnom odboru je zaprimljena peticija grañana koji stanuju na početku ulice Šetalište 
13. divizije. Oni već niz godina svoja vozila nepropisno parkiraju u desnom prometnom 
traku. Tvrde da nemaju druge mogućnosti, budući da parkirališta u blizini nema, na 
nogostupu su stupići, a nemaju niti pravo na povlaštenu kartu kao što imaju ostali grañani 
centra grada. Peticijom zahtijevaju da ulica Šetalište 13. divizije postane prometnica s 
jednim voznim prometnim trakom, a u drugi da bude slobodan za parkiranje grañanima koji 
tamo stanuju. Peticiju potpisuije 26 grañana.  

Zaključak: 

• Zatražiti će se sastanak sa direktoricom Rijeka prometa d.d. kako bi se upoznala sa 
problemima grañana koji stanuju u Šetalištu 13. divizije i predložila adekvatno 
rješenje. 

  
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 


