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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-26/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  20.02.2015. 
                                    
   
 

ZAPISNIK  
3. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
3. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 20.02.2015. (petak) s početkom u 19.00 sati u 
prostorijama MO Centar - Sušak, A. Kačića Miošića 8A/1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Tea Čaljkušić-Mance, predsjednica VMO 
- Zvonimir Gržeta, zamjenik predsjednice VMO 
- Miomira Milovanović, članica VMO 
- Suada Shahini, članica VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Viktor Merle, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice VMO Centar – Sušak od 18.12.2014. 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Predsjednica VMO Centar - Sušak, gđa. Tea Čaljkušić-Mance pozdravila je prisutne, otvorila 
sjednicu i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Usvajanje Izvješća o radu MO Centar - Sušak za 2014. 
2. Informacija o Fiskalnoj odgovornosti 
3. Komunalna problematika 

• problemi građana u Ružićevoj ulici 
• pješački prijelaz u ulici Šetalište A.K.Miošića kod kućnog broja 4 
• ostalo 

4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
      
 
 
AD 1 
 
Predsjednica Vijeća podnijela je Izvješće o radu Vijeća MO Centar - Sušak za razdoblje od 01. 
siječnja do 31. prosinca 2014. godine. 
Zaključak: 
Nakon što je razmotreno, Izvješće o radu Vijeća MO Centar - Sušak za 2014. godinu 
jednoglasno je usvojeno. 
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AD 2 
 
Vijećnici su se upoznali s dokumentima vezanim za fiskalnu odgovornost mjesnog odbora, koje u ime 
Vijeća, potpisuje predsjednica VMO. Radi se o Izjavi o fiskalnoj odgovornosti s popratnim sadržajima, 
što propisuje Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Cilj ovog zakona je "... osiguranje i održavanje fiskalne 
odgovornosti, transparentnosti i srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija". "Odredbe ovog 
zakona odnose se na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave...", što uključuje i mjesne odbore.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju o Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i dokumentima, 
koje u ime Vijeća potpisuje predsjednica Vijeća MO Centar - Sušak.  . 
 
 
 
AD 3 
 

• Vijećnici su ponovo razgovarali o problemu buke iz ugostiteljskih objekata (noćnih klubova 
"Crkva", "Grad", "Život" i povremeno "Stereo"), te onečišćenja i uništavanja imovine građana 
s područja mjesnog odbora, posebice stanara Ružićeve ulice, ulice Franje Račkoga, 
Križanićeve ulice, te ulice Rade Šupića kao dijela okoliša hotela Continental koje je 
tradicionalno okupljalište mladih.  

Nakon rasprave donesena je odluka da se sazove zbor građana. Kako bi građani, a i vijećnici 
mjesnog odbora dobili potpunu informaciju o pravima i mogućnostima rješenja navedenih problema, 
na zbor bi se pozvali i vlasnici ugostiteljskih objekata, te predstavnici: 3. Policijske postaje, Ureda 
državne uprave, Službe za gospodarstvo, Sanitarne inspekcije, Direkcije za komunalno redarstvo, 
Odjela gradske uprave za poduzetništvo i hotela Continental.  

Zaključak: 
Vijeće je odlučilo sazvati zbor građana koji će se održati u ponedjeljak 16.03.2015. s početkom 
u 18.00 sati u prostorijama MO Centar – Sušak. Poziv na zbor građana će se uputiti na 
dogovorene adrese. Građani će se na zbor pozvati putem medija, web stranice mjesnog 
odbora i postavljanjem plakata u portune zgrada u ulicama: Ružićeva, Franje Račkog, 
Križanićeva i Rade Šupića. Odluka o sazivanju zbora građana će u pisanom obliku biti 
dostavljena Odjelu za gradsku samoupravu i upravu, Direkciji za mjesnu samoupravu.       
 

• Vijećnici su se upoznali s odgovorom Rijeka prometa d.d. vezano za  problem neprimjerenog 
prilaza pješačkom prijelazu preko kolnika ulice A.K.Miošića (kod kućnog broja 4),  na spoju s 
ulicom Podhumskih žrtava.  

U odgovoru se navodi da postava dodatne betonske stepenice nije moguća jer bi postala prepreka 
odvodnji, točnije poremetila bi tijek odvodnje oborinskih voda po nogostupu prema slivniku.  

Zaključak: 
Vijećnici će o rješenju ovog problema razgovarati na slijedećoj sjednici.  
 

• Tajnica MO je upoznala Vijeće sa zahtjevom g. Dimče Jovanovskog (mail 22.12.2014.) koji u 
ime građana s područja Brajdice traži postavljanje još jedne, velike "umjetne izbočine na 
kolniku" na dijelu državne ceste D-404 (prilaz željezničkom terminal Brajdica - parkirnim 
površinama uz D-404). Nakon kraće rasprave Vijeće je odlučilo kako slijedi u zaključku. 

Na prilazu željezničkom terminalu Brajdica - parkirnim površinama uz D-404, na zahtjev 
građana već su postavljene dvije "umjetne izbočine na kolniku", jedna na početku, a druga pri 
kraju površine, te Vijeće smatra da je postavljanjem istih spriječena brzina neodgovornih 
vozača i postignuta sigurnost djece i pješaka na ovom području.  
 

• Vezano za razliku (višak) sredstava po komunalnim prioritetima iz 2013. i 2014. godine, 
tajnica je upoznala vijećnike sa informacijom Odjela gradske uprave za komunalni sustav 
(mail - Višnja Mohorovičić, 15.01.2015.) o nemogućnosti "spajanja" neutrošenih sredstava 
prioriteta iz 2013. sa istima iz 2014. godini. Obzirom na navedeno, Vijeće je odlučilo kako 
slijedi u zaključku. 
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Zaključak: 

Uputit će se dopis Rijeka prometu d.d. i na znanje Odjelu gradske uprave za komunalni sustav 
sa zahtjevom da se razlika (višak) sredstava iz 2014. u iznosu 14.137,50 kn s PDV-om utroši  
na već predloženu lokaciju - sanaciju potpornog zida i ličenje rukohvata dijela ulice Bošket 
sjeverno od kućnog broja 13., u onolikom dijelu koliko to dopušta navedeni iznos. 
 
 
AD 4 
 
Za ovu točku dnevnog reda nije bilo prijedloga za raspravu.   

 
 
Sjednica je završila u 21.00 sat. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Davorka Milanović dr. sc. Tea Čaljkušić-Mance 
 


