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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-26/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  22.11.2011. 
                                    

   
ZAPISNIK  

18. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 
 

18. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 22.11.2011. (utorak) s početkom u 9.30 sati u 
prostorijama MO Centar - Sušak, A. Kačića Miošića 8A/1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Viktor Merle, predsjednik VMO 
- Ivan Budiselić, član VMO 
- Ivica Samardžić, član VMO 

 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

- Dalibor Matijević, kontakt policajac s kolegom 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Božidar Bekljanov, zamjenik predsjednika VMO 
- Tea Čaljkušić Mance, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice VMO Centar – Sušak od 10.11.2011. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

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

 
DNEVNI RED 

 
 

1. Prioriteti za 2012. godinu – korekcija očitovanja VMO 
2. Pripreme za doček Djeda Božićnjaka i Božićni koncert 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
           
 
AD 1 
 
Jedna od stavaka u prioritetima za 2012. g. je bila ureñenje nogostupa Strossmayerove ulice. Za te 
radove je, poštujući ostale stavke u tabeli i raspoloživi iznos od 108.000,00 kn ostalo 13.000,00 kn, 
što je nedostatno za ovaj zahvat. Umjesto ove stavke predlaže se, u dogovoru s predstavnicima 
Rijeka prometa d.d. (Scarpa, Ausilio) ureñenje pješačkog prijelaza u Strossmayerovoj, kod kućnog 
broja 20, radi povećanja sigurnosti pješaka.  

Zaključak: 
Vijeće MO Centar -Sušak je prihvatilo izmjenu i korigirana je lista prioriteta koja se nalazi u 
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prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio. zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
 
AD 2 
 
Pripreme za programskih aktivnosti Vijeća do kraja 2012.:  

• Doček Djeda Božićnjaka – dogovoreno je da se ove godine Doček Djeda Božićnjaka 
organizira u suradnji sa OŠ "Centar", koja će za djecu organizirati kratku priredbu.  

Zaključak: 

Tajnica će sa ravnateljicom škole dogovoriti termin priredbe i zamoliti je da u MO dostavi 
popis i uzrast djece koja će nastupiti kako bi im se osigurao skromni poklon. 

 
• Božićni koncert – organizirati će se zajedno sa MO Luka u zgradi riječke Zajednice Talijana, 

Circolu. 
Zaključak: 

Predsjednik MO Luka će kontaktirati Zajednicu Talijana i dogovoriti dvoranu. Tajnica MO će 
kontaktirati pjevačke skupine Rivers i Morčiće kako bi se uskladili termini. 
 
 
AD 3 
 

• Predsjednik VMO g. Viktor Merle informirao je prisutne o sastanku sa ovlaštenim 
predstavnicima stanara koji se održao u prostorijama mjesnog odbora 15.11.2011. 
Odazvalo se 8 ovlaštenih osoba koje su svojim potpisom podržale inicijativu postavljanja 
stupića u ulici.  

Zaključak: 

Sukladno zaključcima navedenim u Promemoriji sa sastanka od 15.11.2011., KLASA: 026-
01/11-26/1, URBROJ: 2170/01-09-10-11-152, uputiti će se dopisi nadležnim službama.   

 
• Vijećnik Ivica Samardžić predlaže: 

a) Ukidanje jednog dostavnog parkirnog mjesta u Strossmayerovoj ulici. Dovoljno je jedno 
i to ispred kućnog broja 17., a drugo bi trebalo služiti za parkiranje grañanima. 

b) Kontejner za dnevni otpad premjestiti niže niz ulicu, jer je na sadašnjoj poziciji 
nepristupačan. 

c) Motocikli su uglavnom parkirani na mjestima predviñenim za pješake i potrebno je na 
taj problem ukazati nadležnim službama. 

d) Nakon nedavne prometne nesreće sa smrtnom posljedicom u Cindrićevoj ulici, predlaže 
se njeno bolje osvjetljavanje i postavljanje fizičkih zapreka koje bi onemogućile 
parkiranje na nogostupu na području nekadašnje "place" 

• Predsjednik VMO, Viktor Merle predlaže ukidanje dostavnog parkirnog mjesta u 
Brentinijevoj ulici, jer ga nikada nitko ne koristi.   

Zaključak: 

Predsjednik VMO i tajnica će obići teren, fotografirati navedene lokacije i uputiti će se 
dopisi nadležnim službama.  
 
 
AD 4 
 

• Vijećnik Ivica Samardžić predlaže da se i ove godine socijalno ugroženim obiteljima s 
područja mjesnog odbora odnese prigodni poklon za Božićne blagdane.  

Zaključak: 

Tajnica će kontaktirati patronažnu sestru i potvrditi listu socijalno najugroženijih obitelji 
na području MO Centar – Sušak. Na slijedećoj sjednici će se odlučiti o pomoći tim 
obiteljima.  
 
• Kontakt policajac u MO Centar – Sušak je informirao prisutne o sigurnosnoj situaciji na 
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području mjesnog odbora: u posljednje vrijeme su češće krañe u stanovima i to osobito 
gdje nitko ne stanuje. Imali su intervenciju i radi bespravnog useljenja u jedan stan.   
 

 
Sjednica je završila u 10.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 


