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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-26/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  22.01.2013. 
                                    

 
   

ZAPISNIK  
32. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
32. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 22.01.2013. (ponedjeljak) 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, zamjenik predsjednika 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 31. sjednice VMO Centar – Sušak od 10.12.2012. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvješće o radu Vijeća MO Centar-Sušak za 2012. godinu 
2. Tekuća komunalna problematika 

� Onečišćenja na Brajdici 
� ostalo 

3. Razno 
� osvrt na programske aktivnosti iz prosinca 2012. 
� ostalo 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
           
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća podnio je Izvještaj o radu Vijeća MO Centar - Sušak u razdoblju od 01. siječnja 
do 31. prosinca 2012. godine.  

Zaključak: 
Nakon što je razmotren Izvještaj o radu Vijeća MO Centar - Sušak za razdoblje 01. siječnja do 
31. prosinca 2012. godine jednoglasno je usvojen. 
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AD 2 
 

• Zaprimljen je odgovor Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i 
socijalnu skrb (URBROJ MO 133/2012) vezan za upit mjesnog odbora o zatvaranju ljekarne 
u Strossmayerovoj 6. Ljekarna "Jadran"  će u dogledno vrijeme prestati s radom u 
spomenutoj ljekarničkoj jedinici zbog loših poslovnih rezultata i konstantnog gubitka u 
poslovanju. Odluku o tome donijet će nadležna tijela Ljekarne "Jadran".  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa.  
 

• Predsjednik Vijeća pročitao je prisutnima zaprimljen e-mail vezan za čistoću na području 
Brajdice koji je Luka Rijeka uputila na e-mail Hrvatskih željeznica i na znanje Mjesnom 
odboru Centar – Sušak. Obzirom da se ovaj mjesni odbor već u nekoliko navrata pismenim 
putem obraćao raznim službama po pitanju čistoće i drugih intervencija koje su zahtijevali 
grañani, upućen je dopis na adresu Luke Rijeka d.d. i na znanje Lučke uprave Rijeka, 
Hrvatskih željeznica d.o.o. Rijeka i Zagreb, PGŽ, Upravnom odjelu za pomorstvo promet i 
veze, Hrvatskim cestama d.o.o. i Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.   

Zaključak: 
Vijećnici su suglasni sa sadržajem upućenog dopisa.  
 

• Predsjednik VMO je upoznao prisutne s pritužbama grañana na loše stanje odvodnje u uličici 
koja vodi iz A.K.Miošića uz skladište Brodokomerca prema parkiralištu na Brajdici. Prilikom 
učestalijih kiša ulica je većim djelom pod vodom. Nakon kraće rasprave dogovoreno je kako 
slijedi u zaključku.  

Zaključak: 
Kontaktirati će se djelatnici Rijeka prometa d.d. Ukazati će im se na lošu odvodnju u uličici 
koja vodi iz A.K.Miošića uz skladište Brodokomerca prema parkiralištu na Brajdici i 
zahtijevati sanacija.   
 

• U studenom 2012. godine upućen je dopis Plodinama d.d. (URBROJ 115/2012) kojim je 
mjesni odbor tražio ucrtavanje nekoliko parkirnih mjesta za invalide ispred ulaza u njihov 
supermarket u Ružićevoj ulici. Do ove sjednice nije zaprimljen nikakav odgovor.  

Zaključak: 
Uputiti će se požurnica na adresu Plodina d.d.    
 
 
AD 3 
 

• Vijećnici su se osvrnuli na odrañene programske aktivnosti u prosincu 2012. godine: Božićni 
koncert i Doček Djeda Božićnjaka. Programi su odrañeni u skladu s planiranim terminima i u 
okviru planiranih sredstava.  

 
 
 
 
Sjednica je završila u 18.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (3) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 
 


