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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-26/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  28.06.2012. 
                                    
 

   
ZAPISNIK  

25. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 
 

25. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 28.06.2012. (četvrtak) s početkom u 10.00 sati u 
prostorijama MO Centar - Sušak, A. Kačića Miošića 8A/1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Viktor Merle, predsjednik VMO 
- Ivan Budiselić, član VMO 
- Gordan Pavlin, član VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

 

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

 
Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice VMO Centar – Sušak od 29.05.2012. 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Osvrt na održani sportski program – 2. KUP Delte 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
           
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća se osvrnuo na održan sportski program VMO Centar – Sušak. Ocijenio je 
organizaciju i odvijanje malonogometnog turnira 2. KUP Delte vrlo uspješnim. Suorganizatori su bili 
Mjesni odbor Luka i Direkcija za mjesnu samoupravu. Turnir je bio uključen u gradski program 
obilježavanja Dana Sv. Vida. Turnir je otvorio Gradonačelnik u petak 08. lipnja izvoñenjem početnog 
udarca. Mali nogomet se igrao prema unaprijed utvrñenom rasporedu do nedjelje 10. lipnja. 
Sudjelovalo je 12 ekipa mjesnih odbora i ekipa Grada.  
Predsjednik je takoñer istaknuo nedovoljan angažman nekih članova Vijeća, ne samo u ovoj 
organizaciji nego i ostalim planiranim programskim aktivnostima Vijeća. Napomenuo je da nije 
dovoljna samo prisutnost na sjednicama i pozvao vijećnike na aktivnije sudjelovanje i veću inicijativu 
u radu Vijeća. 
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Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje izvještaj predsjednika o održanom sportskom programu i složili 
s iznesenim primjedbama. 
 
 
AD 2 
 

• Na nogostupu mosta na Rječini na spoju sa ulicom A. K. Miošića otvorila se rupa, o čemu je 
mailom obaviješten ravnatelj Direkcije za komunalno redarstvo još 31. svibnja. Rupa je sada 
proširena i predstavlja ozbiljnu opasnost za pješake.  

Zaključak: 

Predsjednik Vijeća je u tijeku sjednice kontaktirao ravnatelja Direkcije za komunalno 
redarstvo, koji je obećao intervenciju. 
  

• Tajnica je informirala vijećnike o pritužbama stanara Ružićeve ulice na ponašanje djelatnika 
tvrtke ARCUS d.o.o. koji su na ulazu u prostor tog poduzeća uklonili stupiće sa nogostupa,  
gdje sada konstantno parkiraju svoja vozila. Time je i na zapadnom nogostupu (istočni je 
posve okupiran parkiranim vozilima) djelomično onemogućeno kretanje pješacima koji su 
prisiljeni koristiti kolnik i izlagati se opasnosti.  

Zaključak: 

Predsjednik Vijeća i tajnica će obići teren i fotografirati sporni dio nogostupa, nakon čega će 
se uputiti dopis Direkciji za prometno redarstvo i na znanje Rijeka prometu d.d.  
 

• Predstavnica stanara Ružićeve 6/8 i F. Račkoga 5 gña. Vasić, zatražila je pomoć mjesnog 
odbora vezanu za: 

� obećano iscrtavanje horizontalne signalizacije na ulazu u zgradu iz Ružićeve ulice, sukladno 
dopisu Rijeka prometa od 11. siječnja o.g. 

� izmještanje 3 baje za kućni otpad koje se trenutno nalaze ispred zgrade i ispod prozora 
stanara, na lokaciju ispred Ružićeve 4 (ex Metis) uz postojeće dvije. 

Zaključak: 

Uputiti će se dopisi Rijeka prometu i zatražiti iscrtavanje horizontalne signalizacije na ulazu u 
zgradu Ružićeva 6/8, te KD Čistoći kako bi grañanima izmjestili baje na njima prihvatljiviju 
lokaciju. 
 
 
AD 3 
 
Predsjednik VMO, g. Merle se ponovo osvrnuo na održani malonogometni turnir 2. KUP Delte i 
informirao prisutne da je jedan od sponzora bila tvrtka Jamnica d.d., Kukuljanovo. Predlaže da im se 
napravi i pošalje zahvalnica budući da to nije njihovo prvo sponzorstvo u programima ovog mjesnog 
odbora. 
Zaključak: 

Tajnica će izraditi zahvalnicu i poslati je Jamnici d.d., Kukuljanovo, n/p g. Klaudia Laginje.  

 
 
Sjednica je završila u 11.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 
 
 
 


