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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-26/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  21.02.2012. 
                                    
 

   
ZAPISNIK  

21. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 
 

21. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 21.02.2012. (utorak) s početkom u 18.00 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 
- Tea Čaljkušić Mance, član VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

- Dalibor Matijević, kontakt policajac, gost sjednice 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 

Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice VMO Centar – Sušak od 19.01.2012. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 
Predsjednik VMO Centar - Sušak, gdin. Viktor Merle pozdravio je prisutne i izvijestio ih da je 
zamjenik predsjednika, g. Božidar Bekljanov podnio ostavku na mjesto vijećnika u Vijeću MO Centar 
– Sušak iz zdravstvenih razloga, sa 31. siječnja 2012. godine. Očekuje se imenovanje novog 
vijećnika sa liste HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS. Otvorio je 
sjednicu i predložio slijedeći 

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje financijskog plana VMO za 2012. godinu 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
           
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne s Financijskim planom za 2012. godinu. Isti je izrañen prema 
usvojenom Programu rada VMO Centar – Sušak za 2012. godinu. Vijećnici su se upoznali i sa 
dopisima Odjela za gradsku samoupravu i upravu vezanim za programske aktivnosti mjesnih odbora 
i uputama za njihovo financiranje.  

Zaključak: 
Nakon što je razmotren Financijski plan VMO Centar – Sušak za 2012. godinu je jednoglasno 
usvojen.  
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AD 2 
 
Prisutni su se upoznali sa zaprimljenim i upućenim dopisima: 

• Rijeka promet d.d. – preslika odgovora zaprimljenog u MO Luka. Produženje obilježavanja 
pješačkog prijelaza na spoju Cindrićeve ulice i ulice Ivana Zajca smatraju opravdanim 
zahtjevom i radovi će se izvršiti u najkraćem roku.  

• Predstavnicima stanara ulice Franje Račkoga koji su prisustvovali na sastanku u prostorijama 
mjesnog odbora dana 15.11.2012., poslana je preslika očitovanja Rijeka prometa d.d na 
njihove zahtjeve iznesene na tom sastanku. 

• OGU za komunalni sustav – sukladno zapisniku sa prošle sjednice upućen je dopis kojim se 
traži informacija vezan a za bukobrane na cesti D-404. 

• OGU za komunalni sustav – zaprimljen je i pročitan odgovor vezan za bukobrane na cesti D-
404. Nakon izgradnje, dobivena je uporabna dozvola, pa je evidentno da nisu bili predviñeni 
projektnom dokumentacijom. O njihovom eventualnom naknadnom postavljanju MO se 
upućuje na vlasnika, Hrvatske ceste d.o.o.  

Zaključak: 
Uputit će se dopis Hrvatskim cestama d.o.o. i zatražiti informaciju o postavljanju bukobrana. 

 
• Obzirom na česte devastacije na igralištu na delti Vijeće je odlučilo ponovo potaknuti pitanje 

njegovog rasvjetljavanja kod OGU za komunalni sustav. 
Zaključak: 

Pročitan je nacrt dopisa koji će se uputiti pročelnici OGU za komunalni sustav.   
 

• Vijećnici su raspravljali o suradnji mjesnog odbora i policije. Najčešće pritužbe grañana su 
remećenje javnog mira i reda od strane mlañih sugrañana koji vikendom izlaze radi zabave, 
pri čemu su često preglasni i ostavljaju onečišćene površine. Tome pogoduje i neprimjereno 
konzumiranje alkoholnih pića.    

Zaključak: 

Pročitan je nacrt dopisa koji će se uputiti 3. Policijskoj postaji, n/r g. Matuzovića. Prethodno 
će ce sa dopisom upoznati i MO Pećine za čije područje je nadležan isti kontakt policajac, 
kako bi se i vijećnici tog mjesnog odbora, koji je u dopisu spomenut, suglasili sa tekstom 
dopisa. 
 

• Vijećnik Ivica Samardžić predlaže ukidanje jednog žuto obilježenog dostavnog mjesta u 
Strossmayerovoj ulici. Grañani ga smatraju nepotrebnim obzirom na drastično smanjen broj 
polovnih subjekata u toj ulici.     

Zaključak: 

Tajnica će fotografirati dostavna mjesta na terenu, nakon čega će se uputiti dopis Rijeka 
prometu sa zahtjevom za ukidanje jednog dostavnog mjesta u Strossmayerovoj ulici   
 
 
AD 3 
 
Predsjednik Vijeća g. Viktor Merle informirao je prisutne da se mjesnom odboru obratila za pomoć 
grañanka sa invalidom u obitelji, koja je od strane vijećnika upućena na udrugu ALTHEA, ali na 
dobiveni broj telefona nije uspjela dobiti osobu za kontakt. Udruzi je upućena poruka sa molbom da 
kontaktiraju gospoñu..  
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 


