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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-26/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  20.01.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

2. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 
 

2. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 20.01.2010. (srijeda) s početkom u 19:00 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 1. 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. Očitovanje na podnesene amandmane PGS-a i Liste za Rijeku na Statut Grada Rijeke, 

vezano za osnivanje gradskih četvrti  
2. Izvještaj o radu VMO Centar – Sušak za 2009. godinu 
3. Korekcija programa za 2010. godinu 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Nakon rasprave prisutnih, vijećnici su konstatirali: 

• Iz podnesenih amandmana se ne može zaključiti koje bi prednosti donijelo osnivanje 
gradskih četvrti osobito u financijskom pogledu; 

• Vijeće mjesnog odbora trenutno bilo koje pitanje iz svog djelokruga rada rješava direktnom 
komunikacijom sa svim odjelima gradske uprave ovisno o nadležnosti i ne vidi potrebu za 
osnivanjem tijela koje bi posredovalo u tom procesu; 
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• Obzirom da nije planirano ukidanje mjesnih odbora, osnivanjem gradskih četvrti povećala 
bi se administracija; 

• Sukladno postojećem zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nisu dovoljno 
precizirani niti razgraničeni poslovi koje bi odreñeni oblici mjesne samouprave trebali 
obavljati, što nije precizirao niti predlagatelj amandmana; 

• Da li bi bilo bolje povećati ovlasti mjesnih odbora? 
 

Zaključak: 

• Vijeće MJesnog odbora Centar – Sušak ne prihvaća prijedlog PGS-a i podržava 
stajalište Odjela za gradsku samoupravu i upravu, o čemu će se na adresu toga 
odjela poslati pismeno očitovanje Vijeća. 

 
 
AD 2 
 

Tajnica je prisutnima pročitala izvještaj o radu VMO centar – Sušak u 2009. godini.  
 
Zaključak: 

• Vijeće Mjesnog odbora Centar – Sušak je prihvatilo izvještaj. 
 
 
AD 3 
 

Po očitovanju resornih odjela i to Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu i Odjela 
gradske uprave za kulturu potrebno je uskladiti podnesene programe Mo centar – Sušak sa 
odobrenim sredstvima. Tajnica je izvršila korekciju programa. 

 
Zaključak: 

• Korigirani programi su usvojeni i čine sastavni dio ovog zapisnika. 
 

 
AD 4 
 

1. Vijećnici su raspravljali o obilježavanju Dana Mjesnog odbora Centar – Sušak.  
 

Zaključak: 
• Dani Mjesnog odbora Centar – Sušak će se obilježiti ili zadnju subotu u travnju ili 

prvu u svibnju 2010. godine, ovisno o vremenu. Priredit će se likovni susreti, 
koncertni sadržaj, pokušati organizirati turnir briškule ili mjerenje tlaka i šećera u 
krvi. 

 
 
2. Tajnica je pročitala odgovor Rijeka prometa d.d. na inicijativu Vijeća za povlaštenu 

kupnju mjesečnih parkirnih karti za grañane koji stanuju u ulici Franje Račkoga, 
Ružićevoj i Trsatskim stubama.  Rijeka promet d.d. navodi mogućnost iscrtavanja 
odreñenog broja parkirnih mjesta u Ružićevoj, izmeñu trgovačkog lanca "Plodine" i 
nekadašnje tvornice papira. 

 
Zaključak: 

• Vijećnici nisu posve zadovoljni odgovorom jer procjenjuju da to rješenje iziskuje 
dugo vremena, ali to je jedini odgovor koji se za sada može prenijeti grañanima. 

 
3. Gdin. Martin Ježek, član Vijeća upoznao je prisutne sa zahtjevom gdina. Babić Juraja, 

J. Grabovšeka 8, Rijeka, koji želi da mjesni odbor pokrene inicijativu da se jedno 
parkirno mjesto u Strossmayerovoj ulici kod kućnog broja __ obilježi kao parkirno 
mjesto za trudnice, obzirom na njihovo stanje i blizinu ambulante koju koriste mnoge 
trudnice iz svih djelova grada. 
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Zaključak: 
• Poslati upit Rijeka prometu d.d. i zamoliti stav stručnih službi. 
 
4. Predsjednik Vijeća gdin. Viktor Merle predlaže da se dogovori sastanak sa policajcem 

Daliborom Matijevićam kako bi se dogovorio obilazak terena i snimilo stanje odbačenih 
neregistriranih automobila na području mjesnog odbora.  

 
Zaključak: 

• Tajnica će dogovoriti sastanak sa gdinom. Matijevićem. 
 
5. Gdin. Bekljanov, član Vijeća ističe potrebu da se boćarima ovog mjesnog odbora 

omogući barem jedan termin tjedno u dvorani Rikard Benčić na Podvežici.  
 

Zaključak: 
• Tajnica će ispitati mogućnosti i izvjestiti vijećnike 
 
6. Predsjednik Vijeća gdin. Viktor Merle izvjestio je prisutne o trenutnoj situaciji vezanoj za 

inicijativu montažnog igrališta: Luka Rijeka d.d. predlaže novu lokaciju – trokut kojeg 
čine D-404 / Rječina / parkiralište za vangradske autobuse. Predsjednik VMO Luka 
gdin. Saša Pavlović je upoznao Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu s 
novonastalom situacijom i čeka se korigiran elaborat. 

 
 

 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 
 
 
 

         
                                                  


