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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-26/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  21.03.2012. 
                                    
 

   
ZAPISNIK  

22. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 
 

22. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 21.03.2012. (srijeda) 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 
- Gordan Pavlin, član VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Tea Čaljkušić Mance, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice VMO Centar – Sušak od 21.02.2012. 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Zamjena člana Vijeća MO Centar – Sušak (umjesto g. Božidara Bekljanova) 
2. Izbor zamjenika predsjednika Vijeća MO Centar – Sušak 
3. Informacija i pripreme za planiranu programsku aktivnost – ekološku akciju 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
           
 
AD 1 
 
Gospodin Božidar Bekljanov podnio je ostavku na mjesto člana VMO Centar – Sušak iz zdravstvenih 
razloga. HNS Podružnica Rijeka dostavio je Vijeću zahtjev za zamjenu člana Vijeća MO Centar – 
Sušak. Umjesto g. Božidara Bekljanova za člana Vijeća predlažu g. Gordana Pavlina iz Rijeke, M. 
Smokvine Tvrdog 6 koji je bio 2. na listi kandidata za članove Vijeća. Predsjednik Vijeća g. Viktor 
Merle pročitao je Izjavu o preuzimanju dužnosti člana Vijeća mjesnog odbora koji je g. Pavlin svojim 
potpisom prihvatio.  

Zaključak: 
Vijeće MO Centar - Sušak jednoglasno je usvojilo prijedlog o imenovanju Gordana Pavlina za 
novog člana Vijeća. 
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AD 2 
 
Obzirom da je g. Božidar Bekljanov, obnašao dužnost zamjenika predsjednika, Vijeće je pristupilo 
izboru novog zamjenika. Zamjenika predsjednika Vijeća biraju članovi Vijeća iz svog sastava tajnim 
glasovanjem putem listića na kojem svaki član Vijeća zaokružuje redni broj ispred imena i prezimena 
kandidata za zamjenika predsjednika Vijeća. Nakon provedenog postupka glasovanja utvrñeno je da 
je u prvom krugu glasovanja Ivan Budiselić dobio _2_ glasa, Gordan Pavlin _1_ glas i Ivica 
Samardžić _1_ glas. Sukladno Poslovniku, nakon stanke od 15 minuta, proveden je drugi krug 
glasovanja na kojem je Ivan Budiselić dobio _3_ glasa, a Gordan Pavlin _1_ glas. 
Zaključak: 

Za zamjenika predsjednika Vijeća MO Centar – Sušak sa 3 (tri) glasa izabran je Ivan Budiselić. 

 
AD 3 
 
Predsjednik VMO informirao je prisutne o globalnom pokretu "Let΄s do it! World cleanup 2012." u koji 
se do sada uključilo 85 zemalja. Akcija se po prvi puta organizira i u Hrvatskoj pod nazivom „Zelena 
čistka – jedan dan za čisti okoliš“. Planirana je za 21. travnja o.g. Cilj akcije je okupiti najveći broj 
volontera koji bi u taj jedan dan očistili što je više moguće neadekvatno odloženog otpada. Grad 
Rijeka se takoñer priključio akciji. Predsjednik predlaže da se MO Centar – Sušak uključi, 
organizirajući planiranu eko akciju na dan 21. travnja o. g. Pozvao je vijećnike na raspravu. 
Zaključak: 

Vijeće se slaže s predloženim datumom za provoñenje eko akcije. Do slijedećeg tjedna će se 
obići područje mjesnog odbora kako bi se utvrdilo koje područje će se očistiti i provesti 
planirana eko akcija u sklopu „Zelene čistke“. 
 
AD 4 
 
Prisutni su se upoznali sa zaprimljenim i upućenim dopisima: 

• Hrvatske ceste d.o.o. – upit vezan za postavljanje bukobrana uz cestu D-404.   

Zaključak: 
Dopis je upućen 02.03.2012. i još nije zaprimljen odgovor. 

 
• Rijeka promet d.d. – prijedlog za uklanjanje jednog dostavnog mjesta u Strossmayerovoj ulici.  

Zaključak: 
Dopis je upućen 02.03.2012. i još nije zaprimljen odgovor. 

 
• Predsjednik je informirao vijećnike da je radi ponovnog pritiska grañana sa adrese u ulici 

Franje Račkog, dana 08.03.2012. održan još jedan sastanak u prostorijama MO, na temu 
postavljanja stupića na nogostup u toj ulici. Na sastanku su bili predstavnici: OGU za 
komunalni sustav, Rijeka prometa d.d., MUP-a, Odjela za sigurnost cestovnog prometa, te 
Hrvatskih cesta d.o.o., Ispostava Rijeka. Kako na sastanku nije donesen konkretan zaključak 
dogovoren je obilazak terena sa predstavnicima OGU za komunalni sustav i Rijeka prometa 
d.d. Teren se obišao 16.03.2012. Ulica je problematična radi mjestimično vrlo uskog 
nogostupa kojeg na jednom dijelu uopće nema i parkiranih vozila gdje god je to moguće,  što 
onemogućuje siguran pješački koridor nogostupom duž cijelu ulicu. Osim toga na dijelu 
nogostupa je problematična i vlasnička struktura. Tako ostaje za pomiriti nemogućnost 
prolaza pješaka s jedne strane i nedostatak parkirnih mjesta za grañane koji tu stanuju i 
poslovne subjekte kojima je sjedište u toj ulici s druge strane.  

Zaključak: 
Obilazak terena takoñer nije rezultirao donošenjem konkretnog prijedloga rješenja koje bi 
pješacima omogućilo sigurno kretanje duž cijele ulice Franje Račkog. Pitanje ostaje i dalje 
otvoreno. 
 
AD 5 
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Odjel za gradsku samoupravu i upravu je u veljači o.g. dostavio mjesnim odborima upit vezan za 
imenovanje povjerenika civilne zaštite na području mjesnog odbora. Vijećnici su se upoznali sa 
sadržajem dopisa. Nakon kraće diskusije predložen je Gordan Pavlin, koji se složio s imenovanjem. 

Zaključak: 
Tajnica će informaciju o imenovanju Gordana Pavlina povjerenikom civilne zaštite na 
području MO Centar – Sušak proslijediti sukladno uputama iz dopisa Odjela za gradsku 
samoupravu i upravu. 
 
 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 


