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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-26/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  14.04.2010. 
                                    

   
ZAPISNIK  

5. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 
 

5. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 14.04.2010. (srijeda) s početkom u 15:00 sati u 
prostorijama MO Centar - Sušak, A. Kačića Miošića 8A/1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

 
Ostali nazočni: 

- Dalibor Matijević – kontakt policajac za područje MO Centar - Sušak 
 

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

Usvajanje zapisnika s 4. sjednice VMO Centar - Sušak: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Informacija sa sastanka Pododbora za kulturu 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća MO Centar – Sušak, gdin. Viktor Merle ukratko je izvijestio prisutne o tijeku 
organizacije priredbe "Proljeće na Sušaku". Treba intenzivirati rad na prikupljanju donacija. 
Očekuju se donacije od: Jadranska vrata d.d., Brodokomerc d.d. i JANA. Gdin. Martin Ježek će 
pokušati dogovoriti sokove za djecu s Plodinama d.d., kao i papir za diplome i priznanja, te crtaće 
blokove sa Studio graf-om. Ostalo je uglavnom dogovoreno na sastanku Pododbora za kulturu. 
Zaključak: 

• Sve daljnje akcije vezane za organizaciju "Proljeća na Sušaku" dogovarati će se 
na sastancima Pododbora za kulturu. 

 
AD 2 
 

1. Predsjednik Vijeća MO Centar – Sušak pročitao je prisutnim vijećnicima odgovor Rijeka 
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prometa d.d., na zahtjev mjesnog odbora za postavom stupića u ulici Franje Račkoga 6. 
Zahtjev se odbija i grañani se upućuju na Prometnu policiju i Direkciju za prometno 
redarstvo. U Strossmayerovoj ulici gdje nedostaje 5 stupića, isti će se nadomjestiti o 
trošku Rijeka prometa d.d. 

 
2. Predsjednik Vijeća MO Centar – Sušak pročitao je prisutnim vijećnicima odgovor Rijeka 

prometa d.d. vezan za postavljanje rasvjete na parkiralištu ispod Cindrićeve ulice. 
Radovima će se pristupiti u najkraćem mogućem roku.  

 
3. Predsjednik Vijeća MO Centar – Sušak pročitao je prisutnim vijećnicima dopis Odjela 

gradske uprave za komunalni sustav vezan za orezivanje stabala na adresi Šetalište 
13. divizije 8.   

Zaključak: 
• Tajnica će provjeriti radi li se o istom stijenskom pokosu koji je je prijavljen u 

komunalne prioritete za 2011. godinu temeljem prijave g. Kucalovića sa adrese 
Šetalište 13. divizije 4. Ukoliko se radi o istoj lokaciji obavijestiti će se svi 
zainteresirani.  

 
4. Predsjednik Vijeća MO Centar – Sušak pročitao je prisutnim vijećnicima odgovor 

Vodovoda i kanalizacije d.o.o. vezan za sanaciju kanalizacije na stubištu Bošketa uz 
zgradu F. Račkoga 58. Sanaciji će se pristupiti po dobivanju svih potrebnih dozvola te 
prethodne pripreme za isto, obzirom da se u trupu stepenica nalazi i gusta mreža ostale 
komunalne infrastrukture. 

Zaključak: 
• Tajnica će presliku dopisa Vodovoda i kanalizacije d.o.o. poslati gñi. Štefici Sila – 

Zih, Bošket 3, koja je inicirala sanaciju.  
 
AD 3 
 

Gdin. Dalibor Matijević, kontakt policajac za područje Mjesnog odbora Centar Sušak 
izvjestio je prisutne o sigurnosnoj situaciji na području mjesnog odbora:  

- Ugostiteljski objekt "Lujza" je radi remećenja javnog reda i mira, te neprijavljivanja "žive 
glazbe" u dva navrata prijavljen nadležnim institucijama; 

- U posljednje vrijeme evidentirano je nekoliko provala: u F. Račkoga 7 i 5, te u jednom 
skladištu u Ružićevoj ulici u blizini Hartere; 

- Na parkiralištu ispod Cindrićeve ulice, koja je vrlo slabo osvjetljena zatiču se skupine 
mladih ljudi čiji broj se kreće i do 30-tak osoba. Pretpostavka je da takvo mjesto može biti 
motiv okupljanja samo za slučaj konzumacije alkohola ili opojnih droga. Osvjetljenjem tog 
dijela parkirališta vjerojatno će se riješiti i taj problem; 
Gdin. Viktor Merle zahvalio je gdinu. Matijeviću na dosadašnjoj suradnji koju su svi vijećnici 
ocijenili vrlo uspješnom.   
Zaključak: 
• O dosadašnjoj suradnji Vijeća Mjesnog odbora Centar – Sušak i kontakt policajca 

g. Dalibora Matijevića sačinit će se kratki izvještaj u dva primjerka od kojih će prvi  
biti sastavni dio ovog zapisnika, a  drugi će se dostaviti Treću policijsku postaju. 

 

 
Sjednica je završila u 17:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
  


