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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-26/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  28.02.2013. 
                                    

 
   

ZAPISNIK  
33. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
33. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 28.02.2013. (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, zamjenik predsjednika 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 32. sjednice VMO Centar – Sušak od 22.01.2013. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Informacija o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2012. 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
           
 
 
AD 1 
 

Predsjednik Vijeća ukratko je informirao prisutne o Zakonu o fiskalnoj odgovornosti donesenom 
krajem 2010. godine, temeljem kojega i predsjednici Vijeća mjesnih odbora potpisuju Izjavu o 
fiskalnoj odgovornosti s pripadajućim dokumentima, s ciljem održavanja fiskalne odgovornosti, 
transparentnosti i srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija. Izjava o fiskalnoj odgovornosti 
je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i 
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: čelnik) potvrñuje da je u radu osigurao zakonito, 
namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava 
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financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrñenih u proračunu odnosno financijskom 
planu. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju o fiskalnoj odgovornosti.  

 
 
AD 2 
 

• Prostor ex trgovine "Arsen" u Strossmayerovoj 4 (M.S.Tvrdog 1), ponovo je dostupan 
neodgovornim grañanima koji su sada razbili prozor i na taj način si omogućili ulaz. Mjesni 
odbor je zbog toga 13.02.2013. uputio dopis Državnom uredu za upravljanje državnom 
imovinom (DUUDI) i ukazao na problem (URBROJ 9/2013). DUUDI je 20.02.2013. dopis 
mjesnog odbora proslijedio Agenciji za upravljanje državnom imovinom koja, kako se navodi 
u dopisu, užurbano radi na iznalaženju rješenja nastalog problema (URBROJ 12/2013).  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje sadržaj upućenog dopisa i zaprimljenog odgovora Državnog 
ureda za upravljanje državnom imovinom. 
 

• Predsjednik Vijeća je izvijestio prisutne da na dopis upućen 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, vezan za nakupine raznovrsnog otpada na području Brajdice, do ove 
sjednice nije zaprimljen odgovor. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju.  
 

• 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. Dana 13.02.2013. upućena je i požurnica, ali do ove sjednice 
nije zaprimljen nikakav odgovor.  

Vijećnik Ivica Samardžić smatra da je njihova zakonska obaveza ucrtati nekoliko mjesta za invalide. 
Trebalo bi to provjeriti u Zakonu i poduzeti odgovarajuće aktivnosti.  

Zaključak: 
Nakon provjere zakonskih odredbi o obvezi ucrtavanja odreñenog broja parkirnih mjesta za 
invalide, poduzeti će se odgovarajuće aktivnosti vezane za problem parkiranja invalidnih 
osoba uz supermarket Plodine u Ružićevoj ulici. 
 

• Vijećnik Ivica Samardžić ukazuje na problem okupljanja mladih i prekomjernog konzumiranja 
alkohola u pothodniku u Strossmayerovoj ulici.  To se obično dogaña vikendom, kada grupe i 
do 30-tak mladih u pothodniku rade buku, a iza sebe ostavljaju nered i smeće.   

Zaključak: 
Na ovaj problem ukazati će se kontakt policajcu i uputiti dopis u 3. Policijsku postaju. 
 

• Predsjednik Vijeća informirao je prisutne o problemu odvodnje u uličici koja vodi iz 
A.K.Miošića prema parkirališnom prostoru na Brajdici, gdje "pauk" odlaže vozila. U toj se 
uličici uz zgradu koju koriste poslovni subjekti kao skladišni prostor nakuplja velika količina 
vode. Kontaktirane se službe Rijeka prometa d.d. (Zdenko Nikšić), koje su obećale rješenje 
problema u ožujku o.g., kada budu zaključeni ugovori s izvoñačima.   

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju. 
 

• Vijećnik Ivica Samardžić ukazuje na problem nepropisnog parkiranja ispred HZZ u ulici 
Bulevar osloboñenja 14. Mnogi grañani koji u toj ustanovi obavljaju svoje poslove, za to 
vrijeme ostavljaju svoja vozila na kolniku. Ulica ispred HZZ-a je, dolazeći iz smjera centra 
grada, u blagom desnom zavoju i vozila ostavljena na kolniku je čine posve nepreglednom. 
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To su vrlo opasne situacije za sve sudionike u prometu.   
Predsjednik Vijeća se slaže da problem postoji, ali taj dio ulice Bulevar osloboñenja spada u mjesni 
odbor Bulevard.  

Zaključak: 
Tajnica će kontaktirati kolegu, tajnika MO Bulevard i ukazati na problem nepropisnog 
parkiranja ispred HZZ-a. 
 
 
 
AD 3 
 

• Predsjednik Vijeća je informirao prisutne da je Povjerenstvo za odabir projekta u okviru 
Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2013.g. odbilo projekt Vijeća MO Centar – Sušak 
pod nazivom "Uljepšaj mi djetinjstvo" (URBROJ 8/2013).  

Zaključak: 
Tajnica će odgovor Povjerenstva proslijediti ravnateljici OŠ Centar. 
 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 11.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (3) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 


