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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-26/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  22.02.2016. 
                                    
   
 

ZAPISNIK  
11. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
11. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 22.02.2016. (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 10. sjednice VMO Centar – Sušak od 15.12.2015. 
- Zapisnik je jednoglasno usvojen 

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

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje Izvješća o radu VMO Centar-Sušak za 2015. godinu 
2. Informacija o Fiskalnoj odgovornosti 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Predsjednica Vijeća podnijela je Izvješće o radu Vijeća MO Centar - Sušak za razdoblje od 01. 
siječnja do 31. prosinca 2015. godine. 
Zaključak: 
Nakon što je razmotreno, Izvješće o radu Vijeća MO Centar - Sušak za 2015. godinu 
jednoglasno je usvojeno. 
 
 
AD 2 
 
Vijećnici su se upoznali s dokumentima vezanim za fiskalnu odgovornost Vijeća MO Centar-Sušak, 
koje u ime Vijeća, potpisuje predsjednica VMO. Radi se o Izjavi o fiskalnoj odgovornosti s popratnim 
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sadržajima, što propisuje Zakon o fiskalnoj odgovornosti, s ciljem osiguranja i održavanja fiskalne 
odgovornosti, transparentnosti i srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija. Odredbe ovog 
zakona odnose se na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, što uključuje i mjesne odbore.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju o Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i dokumentima 
koje u ime Vijeća potpisuje predsjednica Vijeća MO Centar - Sušak.  . 
 
 
 
AD 3 
 

• Elektronskom poštom dana 04.02.2016. zaprimljen je dopis predstavnika stanara 
Strossmayerove 7, g. Kristijana Magaša. Obratio se mjesnom odboru sa prijedlogom da se 
Strossmayerovoj ulici ucrtaju parkirna mjesta i na njima uvede naplata parkiranja. Ujedno 
predlaže da se jedno od dva postojeća dostavna mjesta ukine, obzirom da se njima poslovni 
subjekti rijetko služe.  

Zaključak: 
Vijeće podržava prijedlog g. Magaša. Uputit će se dopis pročelnici OGU za komunalni sustav i 
zahtijevati ucrtavanje parkirnih mjesta u Strossmayerovoj ulici, kao i ukidanje jednog od dva 
parkirna mjesta za dostavu.  
 

• Mjesni odbor je zaprimio dopis grupe Sušačana, korisnika Doma za starije osobe na Kantridi. 
Obratili su se mjesnom odboru s molbom da vijećnici, kao predstavnici ovog dijela Sušaka, 
izabrani od strane građana, zatraže od Grada informacije što se poduzelo i planira poduzeti 
da se spriječi daljnje gašenje gospodarskih aktivnosti na području mjesnog odbora.  

Zaključak: 
Vijeće će uputiti pismeno odgovor grupi Sušačana u Doma za starije osobe na Kantridi.  
 

• Vijeću se e-mailom od 17.02.2015. obratila gđa. Maja Lakoš-Hlavica iz OGU za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Odjel kojeg predstavlja izrađuje mrežu 
parkova za pse, koja je na području MO Centar-Sušak predviđena u budućem gradskom 
parku na Delti. Kako je teško ocijeniti kad će se realizirati gradski park odnosno odrediti 
konačna lokacija za park za pse, Odjel predlaže da se lokacija za pse privremeno smjesti uz 
postojeće košarkaško igralište. Nakon rasprave Vijeće je odlučilo kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Vijeće smatra da spomenuta površina nije primjerena lokacija za boravak pasa zbog nekoliko 
činjenica: 

      - površina se nalazi u neposrednoj blizini ograđenog sportskog igrališta namijenjenog 
rekreaciji građana, a koristi ga uglavnom mlada populacija; 

     - uz sportsko igralište uređen je i opremljen kutak za malu djecu, pa boravak pasa i djece u 
neposrednoj blizini Vijeće drži neprimjerenim, a u slučaju neodgovornih vlasnika koji svoje 
kućne ljubimce često izvode bez brnjice, i opasnim. Osim toga razina kulture pojedinaca koja 
se odnosi na higijenu, odnosno čišćenje površine koju psi koriste za vršenje nužde, također 
je upitna; 

      - vijećnici također smatraju da je navedena površina premala za rastrčavanje pasa. 
St  O stavu Vijeća tajnica će e-mailom obavijestiti gđu. Lakoš-Hlavicu 

 
 
 
AD 4 
 
Dana 08.02.2015. donesen je zaključak Gradonačelnika za korištenje poslovnog prostora u 
objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke od strane udruga i grupa građana čije su 
aktivnosti od neposrednog i osobitog interesa za promidžbu Grada, bez naknade u trajanju dužem 
od 4 sata mjesečno. Što se korisnika MO Centar-Sušak tiče, zaključkom su obuhvaćene udruge: 
"Morčić", Pjevački zbor mladih "Josip Kaplan", Riječki komorni zbor "Val", Udruga "DAMDOM", 
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Udruga "128. brigada HV-Sveti Vid", Zbor "RIJEKA – SEMPRE ALLEGRO" i vokalna skupina Rivers. 

Zaključak: 
Vijeće je suglasno da udruge obuhvaćene zaključkom Gradonačelnika od 08.02.2016. koriste 
prostor MO Centar-Sušak bez naknade u 2016. godini. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Davorka Milanović dr. sc. Tea Čaljkušić-Mance 
 


