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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-26/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  22.03.2010. 
                                    

   
 

ZAPISNIK  
4. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
4. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 22.03.2010. (ponedjeljak) s početkom u 11:00 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 
- Tea Čaljkušić Mance, član VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 

Usvajanje zapisnika s 3. 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. Usvajanje liste komunalnih prioriteta za 2011. godinu 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Prisutni članovi vijeća usvojili su listu prijedloga komunalnih prioriteta za 2011. godinu. Lista se 
nalazi u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

Zaključak: 

• Ukoliko bude potrebno biti će odreñenih korekcija prilikom usvajanja konačne 
liste. 

 
AD 2 
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1. Predsjednik Vijeća MO Centar – Sušak pročitao je prisutnim vijećnicima dopis 
pročelnice Odjela gradske uprave za komunalni sustav, kojim se nalaže Rijeka prometu 
d.d. da sanira oštećenu rivu na Delti uz Mrtvi kanal, sukladno zahtjevu ovog mjesnog 
odbora od 16. veljače o.g. 

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

prometa d.d. vezan za parkirno mjesto za trudnice u Strossmayerovoj ulici.  
 
Zaključak: 
• Presliku odgovora Rijeka prometa d.d. tajnica će poslati g. Babić Juraju, Jože 

Grabovšeka 8, Rijeka, na čiju inicijativu se pokrenulo to pitanje.  
 
3. Predsjednik Vijeća MO Centar – Sušak je podsjetio da još nije stigao nikakav odgovor 

Rijeka prometa vezan za dopis koji im je upućen još u prosincu 2009. godine, radi 
postavljanja stupića na prostoru ispred trgovine NATUREL, na adresi F. Račkoga 6.  

 
Zaključak: 
• Tajnica će Rijeka prometu d.d. poslati požurnicu.  
 
4. Predsjednik Vijeća MO Centar – Sušak smatra da se problem kanalizacijskih šahti na 

Bošketu o kojima dopisom upozorava gña. Štefica Sila, proslijedi u KD Vodovod i 
kanalizacija, jer bi se to trebalo riješiti iz sredstava održavanja kanalizacijskog sustava. 
Vijećnici se slažu. 

 
Zaključak: 
• Uputiti će se dopis u KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.  

 
 

 
AD 3 
 

1.  Predsjednik Vijeća MO Centar – Sušak upoznao je prisutne vijećnike sa prijedlogom 
ureñenja trga izmeñu O.Š. Centar i srednje Grañevinske škole, koji je tajništvu dostavila 
ravnateljica O.Š. Centar.  
 
Zaključak: 
• Prijedlog će se proslijediti Odjelu gradske uprave za urbanizam i zatražiti njihovo 

mišljenje.   
 
2. Tajnica je obavijestila Vijeće o molbi gñe. Zlate Belančić da MO uputi dopis RH, 

Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom, vezan za sječu stabala na 
Brajdici. Nakon kraće rasprave vijećnici su se složili da je MO učinio sve u njegovoj 
moći da pomogne grañanima s Brajdice, te da ubuduće pišu sami kao graupa grañana. 

 
Zaključak: 
Tajnica će stav Vijeća prenijeti gñi. Belančić.  
 
3. Gdin. Martin Ježek je upoznao prisutne s molbom grañana iz Strossmayerove ulice da 

se žutom bojom obilježe mjesta na kojima stoje kontejneri za dnevni otpad. Mailom je o 
tome obaviještena Čistoća d.o.o. 10. ožujka, ali još nisu odradili dogovoreno. 

 
4. Gdin. Božidar Bekljanov je izvjestio prisutne o sastanku kojem je nazočio 17. ožujka 

o.g. u organizaciji Direkcije za mjesnu samoupravu. Tema sastanka je bila obilježavanje 
Dana Sv. Vida. Obzirom na recesijsku godinu i štednju, ove godine će se ovi dani 
skromnije obilježiti. Od sportova će biti zastupljeni samo: boćanje, kartanje i povlačenje 
konopa. Mali nogomet se neće igrati. Za predviñena nadmetanja će se pokušati dobiti 
lokacije na Zametu o čemu će mjesni odbori biti naknadno obaviješteni. Za sada se od 
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koordinatora za sport očekuje da prijave ekipe i jave popis ljudi sa brojem i veličinom 
majica s oznakama mjesnog odbora. To treba javiti u Direkciju do 26. travnja. o.g. Gdin. 
Bekljanov je za sada prijavio boćanje i kartanje, ali još je ostavio otvorenu mogućnost 
prijava ženske boćarske ekipe. 

  
 
 
Sjednica je završila u 12:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 
  


