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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-26/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  26.04.2012. 
                                    
 

   
ZAPISNIK  

23. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 
 

23. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 26.04.2012. (četvrtak) s početkom u 11.00 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 22. sjednice VMO Centar – Sušak od 21.03.2012. 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Osvrt na eko akciju – "Zelena čistka" 
2. Pripreme za malonogometni turnir 2. KUP Delte i dane Sv. Vida 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

• Prijedlozi malih komunalnih prioriteta za 2013. 
• Površine namijenjene psima 
• Ostalo 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
           
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća se ukratko osvrnuo na eko akciju koja se provela u subotu 21. travnja, u sklopu 
kampanje "Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš". Očistio se dio prostora na Brajdici, ali manje od 
planiranog radi lošeg odaziva volontera. Usprkos tome uspjelo se na hrpu grupirati oko 30 m³ 
raznovrsnog otpada koji je po završetku akcije odvezen kamionom grajferom, u dogovoru sa 
djelatnicima Čistoće d.o.o.  

Zaključak: 
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Vijećnici su primili na znanje podneseni izvještaj predsjednika VMO. 

 
 
AD 2 
 
Za "2. KUP Delte" će vijećnik Gordan Pavlin osigurati jednu ekipu koja će na turniru predstavljati 
mjesni odbor. Napomenuo je takoñer da ima neslužbenu informaciju da bi Jadran galenski laboratorij 
d.d., možda donacijom pomogao organizaciju turnira.  
Za obilježavanje dana Sv. Vida u organizaciji Direkcije za mjesnu samoupravu, Mjesni odbor Centar 
– Sušak je prijavio ekipu za briškulu i trešetu. 
Zaključak: 

Uputiti će se pismo JGL d.d. sa zamolbom za pomoći u organizaciji "2. KUP-a Delte" u vidu 
novčane donacije ili kupovine sportskih rekvizita, majica i slično. 
 
AD 3 
 
Prisutni su se upoznali sa zaprimljenim i upućenim dopisima: 
 

• Rijeka  promet d.d. – negativan odgovor na zahtjev VMO za ukidanjem jednog dostavnog 
mjesta u Strossmayerovoj ulici.   

Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa. 
 

• Hrvatske ceste d.o.o. – požurnica vezana za postavljanje bukobrana uz cestu D-404.   

Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa. 
 

• Lučka uprava Rijeka – upućen dopis vezan za probleme grañana s područja Brajdice.   

Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa. 
 

• OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem – upit vezan za buduću 
lučicu u nastavku kontejnerskog terminala na Brajdici.   

Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa. 
 

• MUP Rijeka – odgovor na dopis mjesnog odbora vezan za suradnju u proteklom razdoblju.   

Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa. 
 
 
AD 4 
 
Vijeće je raspravilo o listi zaprimljenih prijedloga malih komunalnih prioriteta za 2013. godinu.  

• stube i ograda uz zgradu Strossmayerova 20 s obje strane zgrade – zaprimljen prijedlog 
Julijane Fadljević, Strossmayerova 20, Rijeka.  

Vijećnik Ivica Samardžić je uvjeren da se radi o privatnom vlasništvu i smatra da su vlasnici 
nekretnine dužni urediti stubište o svom trošku. G. Merle podsjeća na nadležne službe provjeravaju 
vlasništvo prije izvršenja radova o čemu mjesni odbor dobiva informaciju i u slučaju privatnog 
vlasništva predlaže zamjenu prioriteta.  

• Projekt ucrtavanja parkirnih mjesta u ulici Šetalište 13. divizije koja bi postala jednotračna, 
zajedno sa MO Pećine.  

Očekuje se od Rijeka prometa d.d. informacija da li se i koliki dio tog projekta nalazi na području MO 
Centar – Sušak (veza mail Ane Tomljanović od 18.05.2011.). Ukoliko da, koliki je dio troška koji se 
odnosi na MO Centar – Sušak. Projekt će se prijaviti u Prioritete za 2013. godinu, a konačna odluka 
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će se donijeti nakon dobivanja spomenutih informacija od strane Rijeka prometa d.d. 
• Sanacija nogostupa Strossmayerove ulice 

 

Zaključak: 
Vijeće je usvojilo prijedloge prioriteta za 2013. godinu. 

• Površine namijenjene psima – vijećnici su se upoznali sa sadržajem dopisa OGU za 
komunalni sustav od 27.03.2012. kojim se predlaže sustavno rješenje lokacija namijenjenih 
psima. U tu svrhu traži se od mjesnih odbora prijedlog lokacije, njen grafički prikaz i snimku. 
Rok je za dostavu prijedloga je 02.05.2012. Nakon kraće rasprave zaključeno je kako slijedi:  

Zaključak: 
Na području MO Centar – Sušak nema prikladne površine koja bi se uredila za izvoñenje i igru 
pasa i druženje njihovih vlasnika. 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 12.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 


