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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-26/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  19.01.2012. 
                                    

 
 

   
ZAPISNIK  

20. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 
 

20. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 19.01.2012. (četvrtak) s početkom u 13.00 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: 

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Božidar Bekljanov, zamjenik predsjednika VMO 
- Tea Čaljkušić Mance, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice VMO Centar – Sušak od 13.12.2011. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Izvještaj o radu VMO u 2011. godini 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
           
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća je podnio Izvještaj o radu Vijeća MO Centar – Sušak u razdoblju od 01. siječnja 
do 31. prosinca 2011. godine.  
  

Zaključak: 
Vijeće MO Centar – Sušak je jednoglasno prihvatilo Izvještaj o radu VMO Centar – Sušak za 
2011. godinu. 
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AD 2 
 
Prisutni su se upoznali sa zaprimljenim i upućenim dopisima: 

• Rijeka promet d.d. – odgovor na upućen dopis vezan za zahtjeve grañana koji stanuju u ulici 
Franje Račkog, koje su iznijeli na sastanku predstavnika stanara održanom 15.11.2011. 
godine, u prostorijama MO Centar – Sušak.  

Zaključak: 
Preslika dopisa Rijeka prometa d.d. će se poslati predstavnicima stanara koji su bili prisutni 
na sastanku 15.11.2011. 

 
• Gradonačelnik – odgovor na upit MO vezan za korištenje prostora namijenjenog klubu 

umirovljenika s područja mjesnog odbora. 
• Gradonačelnik – dopis MO upućen Gradonačelniku vezan za korištenje prostora 

namijenjenog klubu umirovljenika s područja mjesnog odbora. 
• OGU za zdravstvo i socijalnu skrb – odgovor na upit vezan za korištenje prostora 

namijenjenog klubu umirovljenika s područja mjesnog odbora.  
Zaključak: 

Vijećnik Ivica Samardžić će, temeljem informacija iz navedenih dopisa, kontaktirati obitelji 
kojima je potrebna pomoć radi bolesnog člana i/ili invalidne osobe te samohrane roditelje s 
područja mjesnog odbora koji su u teškoj obiteljskoj situaciji, kako bi im udruga ALTHEA 
koja privremeno koristi prostor namijenjen klubu umirovljenika, a bavi se izmeñu ostalog i 
volonterskim radom za opće dobro, pružila potrebnu pomoć.   
 
 
AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Viktor Merle informirao je prisutne o zaprimljenom zahtjevu putem e-maila kojim 
stanari Strossmayerove 17 traže premještanje baje za dnevni otpad na suprotnu stranu ulice. 
Zahtjev stanara je proslijeñen u Čistoću d.o.o., n/r gñe. Marine Brusić, voditeljicu tehničke službe.  
Zaključak: 

Vijećnici se slažu sa poduzetim aktivnostima.   
 

Vijećnik Ivica Samardžić je informirao Vijeće o učestalim pritužbama grañana na buku koja dolazi sa 
ceste D-404 i potrebi postavljanja bukobrana. 
Zaključak: 

Ispitati će se nadležnost i uputiti dopis.  
 
Vijećnik Ivan Budiselić je ukazao na rupu koja se otvorila uz pješački prijelaz kod hotela Kontinental. 

Zaključak: 

Tajnica će fotografirati problem na terenu i uputiti zahtjev za sanaciju nadležnim službama.  
 
 
 
Sjednica je završila u 14.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 


