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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/12-26/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  18.09.2012. 
                                    

 
   

ZAPISNIK  
28. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
28. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 18.09.2012. (utorak) s početkom u 15.00 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: 
- Tea Čaljkušić Mance, član VMO 
- Gordan Pavlin, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice VMO Centar – Sušak od 23.08.2012. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Programske aktivnosti Vijeća u rujnu i listopadu 2012. 
2. Programi rada za 2013. godinu 

• Upute za prijavu programskih aktivnosti mjesnih odbora koje financira Odjel za 
gradsku samoupravu i upravu  

3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

• Informacija o besplatnim informatičkim tečajevima za osobe treće životne dobi 
• Povremeno besplatno korištenje prostora mjesnih odbora od strane Snježane 

Unuk, certificirane Atlasspecijalistice 
• Zahtjev za povremeno korištenje prostora od strane Pjevačkog zbora mladih 

„JOSIP KAPLAN“ 
• ostalo 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
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AD 1 
 
Predsjednik Vijeća g. Viktor Merle podsjetio je prisutne na predstojeće planirane programske 
aktivnosti u rujnu i listopadu 2012. U subotu, 22. rujna mjesni odbor organizira eko akciju čišćenja 
korita Rječine. G. Merle je prisutne da se nakon sjednice priključe obilasku Rječine koji je dogovoren 
za 16 sati sa voditeljem KPA "3. MAJ", g. Marinom Peranom. Na terenu će se izvidjeti lokacije i 
količine otpada, te ovisno o tome organizirati sve što je potrebno za provoñenje akcije.  
Dana 6. listopada planirana je programska aktivnost "Jesen na Sušaku", likovni ex tempore, u 
suradnji sa OŠ Centar. Preliminarni dogovori su održani, a organizaciji će se ozbiljnije pristupiti 
nakon održane eko akcije. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informacije i poziv predsjednika na aktivnu suradnju.   
 
 
 
AD 2 
 
Vijećnici su se upoznali s dopisom Odjela za gradsku samoupravu i upravu od 04. rujna 2012. g. u 
kojem se vijećima mjesnih odbora daju upute za prijavu programskih aktivnosti za 2013. godinu, koje 
financira taj odjel. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa s uputama za prijavu programskih aktivnosti za 
2013. godinu. 
 
 
 
AD 3 
 

• Prisutni su se upoznali sa korespodencijom vezanom za devastirani prostor ex prodavaonice 
Arsen u Strossmayerovoj ulici. Prostor je sada u cijelosti u državnom vlasništvu. Agencija za 
upravljanje državnom imovinom je uputila zahtjev upravitelju zgrade "RI-19" za zatvaranje 
prostora i poduzimanje drugih mjera osiguranja o trošku Agencije. Upravitelj je radi realizacije 
radova podnio zahtjev Konzervatorskom odjelu u Rijeci i Odjelu gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem s obzirom da se zgrada nalazi u zaštićenoj 
spomeničkoj cjelini.   

Zaključak: 
Vijeće će pratiti aktivnosti navedenih institucija. 
 

• Mjesni odbor je 6. rujna zaprimio e-mail g. Arsena Čabrijana, Franje Račkog 82, u kojem 
ukazuje na opasnost za pješake, osobito djecu u tom dijelu ulice. Neprilagoñena brzina 
vozača, mokar kolnik i nepregledan zavoj uzroci su čestih prometnih nesreća. Podsjeća 
takoñer na nedostatak nogostupa u tom dijelu ulice. G. Čabrijan je upoznat s činjenicom da je 
pješački prijelaz koji su grañani ranije zahtijevali odbijen, pa moli mjesni odbor da se 
nadležnim službama uputi upit, postoji li mogućnost za postavljanje svjetlosne signalizacije ili 
neke druge vrste upozorenja vozačima. 

Zaključak: 
Mjesni odbor je nadležnim službama proslijedio upit i 14. rujna 2012. zaprimljen je putem e-
maila odgovor Rijeka prometa  d.d., koji će se proslijediti g. Arsenu Čabrijanu. 
 

• Sukladno zapisniku sa prethodne sjednice, 29. kolovoza 2012. upućen je dopis Rijeka 
prometu d.d. s molbom da se preispita broj invalidnih i dostavnih mjesta u ulicama F. 
Brentinija, M.S.Tvrdog i Podhumskih žrtava.  

Zaključak: 
Do ove sjednice nije zaprimljen odgovor Rijeka prometa d.d. 
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AD 4 

• Prisutni su se upoznali s informacijom o informatičkoj obuci za umirovljenike, koju Grad 
organizira u suradnji s Maticom umirovljenika grada Rijeke i Domom za starije i nemoćne 
osobe PGŽ Kantrida Rijeka. Zainteresirani će u mjesnom odboru biti upućeni na mjesta i 
brojeve telefona, gdje mogu iskazati svoj interes kako bi im se organizirao tečaj. 
 

• Vijeće je primilo na znanje informaciju Odjela za gradsku upravu i samoupravu o odluci da se 
gñi. Snježani Unuk dopusti besplatno korištenje prostora mjesnih odbora u svrhu informiranja 
grañana o važnosti prvog vratnog kralješka, nazvanog ATLAS, koji nosi lubanju i čija rotacija 
uzrokuje mnoge zdravstvene tegobe, te djelotvornoj nemedicinskoj metodi za prevenciju i 
terapiju istoga.  
 

• Pjevački zbora mladih „JOSIP KAPLAN“ uputio je zahtjev Vijeću MO Centar – Sušak za 
povremeno besplatno korištenje prostora radi uvježbavanja zbora. 

Zaključak: 
Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na zahtjev zbora "JOSIP KAPLAN" za povremeno korištenje 
prostora MO Centar – Sušak. 
 

• Predsjednik Vijeća informirao je prisutne o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna 
Prostornog plana ureñenja grada Rijeke i Generalnog urbanističkog plana ureñenja grada 
Rijeke, koja će se održati u periodu od 14. do 28. rujna 2012. Javni uvid u izložene 
Prijedloge moguće je izvršiti u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju 
zgrade, svaki dan od 9 – 16 sati. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 16.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (3) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 
 
 
 


