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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-26/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  16.05.2013. 
                                    
   

ZAPISNIK  
36. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
36. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 16.05.2013. (četvrtak) s početkom u 14.30 sati u 
prostorijama MO Centar - Sušak, A. Kačića Miošića 8A/1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

 
Ostali nazočni: 

- Dragica Fadljević, ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu 
- Saša Pavlović, predsjenik VMO Luka 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Tea Čaljkušić Mance, član VMO 
- Ivica Samardžić, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice VMO Centar – Sušak od 25.04.2013. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Prijava prioriteta za 2014. godinu 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Pripreme za 3. KUP Delte 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
           
 
 
AD 1 
 
 
Nakon obilaska terena 15.04.2013., sastanka sa ravnateljicom i profesorima OŠ Centar, zaprimljenih 
prijedloga grañana te rasprave, sastavljena je lista prijedloga malih komunalnih prioriteta za 2014. 
godinu:   
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Redni 
broj 

Prijedlog prioriteta sa lokacijom 

    

1 
Postava 4 željezne klupe s naslonom i nekoliko koševa za smeće uz njih, na površinu izmeñu OŠ 
Centar (Podhumskih žrtava 5) i Grañevinske škole (Podhumskih žrtava 4) 

2 
Sanacija zidića oko 6 stabala i postava drvenih obloga (klupčica) na istima, na površini izmeñu OŠ 
Centar (Podhumskih žrtava 5) i Grañevinske škole (Podhumskih žrtava 4) 

3 
Postava dječjeg tobogana, penjalice ili slične dječje sprave, ucrtavanje igre "cip-cop"  na površinu 
izmeñu OŠ Centar (Podhumskih žrtava 5) i Grañevinske škole (Podhumskih žrtava 4) 

4 
Čišćenje divljeg deponija u ulici Franje Račkog na pokosu prema Rječini, sjeverno od starog tunela, 
na početku šetnice prema izvoru Rječine 

5 
Čišćenje divljeg deponija u ulici Franje Račkog nasuprot kućnog broja 74, na pokosu prema ex 
tvornici papira 

6 Ureñenje stjenskog pokosa (puca stijena), Franje Račkog 9 prema Ružićevoj 

7 Ureñenje stjenskog pokosa (orezivanje i provjera stabilnosti zida) istočno / iza Ružićeve 9-14 

8 Dovod plinske mreže do Bošketa i razvoñenje po sporednim ulicama 

9 
Rješavanje oborinske i fekalne kanalizacije po stubama Sv. Jurja (stube od Bošketa do Ulice 
Franje Račkog) 

 

Zaključak: 
Lista prijedloga prioriteta za 2014. godinu dostaviti će se putem Direkcije za mjesnu 
samoupravu, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav. 
 
 
 
AD 2 
 

• Na dopis upućen MUP-u, 3. Policijskoj postaji, n/p Joze Ćorića (URBROJ 19/2013 od 
20.03.2013.), vezano za narušavanje javnog mira i reda u pothodniku ispod Srossmayerove 
ulice, nije zaprimljen odgovor. Dana 08.05.2013. na istu adresu upućena je požurnica 
(URBROJ 29/2013).  

Zaključak: 
Ukoliko mjesni odbor ne zaprimi odgovor do 23.05.2013. uputit će se dopis načelnici riječkog 
MUP-a i upoznati je s problemom loše komunikacije 3. Policijske postaje s mjesnim odborom. 
 

• Pročitan je dopis koji je Mjesni odbor Bulevard dana 06.05.2013. uputio Lučkoj upravi Rijeka, 
na znanje, izmeñu ostalih i Mjesnom odboru Centar – Sušak, vezan za otklanjanje i 
sprječavanje svjetlosnog zagañenja istočnog dijela grada, na području Brajdice i Delte. Od 
Lučke uprave je zatraženo da se rasvjetna tijela postave na način da svjetlost bude 
usmjerena prema tlu i u smjeru od grada prema moru, a ne suprotno, te da osvjetljenje bude 
narančaste, a ne bijele boje. Nakon rasprave dogovoreno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Vijeće MO Centar – Sušak podržava inicijativu MO Bulevard vezanu za otklanjanje i 
spriječavanje svjetlosnog zagañenja na području Brajdice.  
 
Pročitan je e-mail MO Bulevard od 16.05.2013. kojim se: 

a) Prijavljuju oštećenja uz Gimnazijske stube i to: 
- Sanacija rupe uz šahtu na početku Gimnazijskih stuba 
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- Otklanjanje divlje loze na cedrovima i čempresima nuz Gimnazijske stube (ispod pruge) 
- Ličenje ruzinave ograde na početku Gimnazijskih stuba 
b) Predlaže se dogradnja stuba u nastavku terase ispred hotela Kontinental prema mostu 

izmeñu 3 stabla kestena, odnosno „vraćanje“ na nekadašnji osnovni izgled, kao jedan od 
prijedloga za prioriteta Mjesnog odbora Centar – Sušak za 2014. godinu. 

Iako se vijećnici MO Centar – Sušak, u velikom dijelu argumentacije slažu s prijedlogom, Vijeće ipak 
smatra da dogradnja i proširenje terase ispred „Konta“ nije rañeno na teret sredstava malih 
komunalnih zahvata ovog mjesnog odbora, pa ne može biti prijedlogom istih niti u rekonstrukciji ovog 
područja. Osim toga vijećnici smatraju da bi se za ovu inicijativu trebala dobiti potpora većeg broja 
grañana. 

Zaključak: 
a) Oštećenja će se prijaviti nadležnim gradskim službama i zahtijevati njihovo otklanjanje. 
b) Nakon rasprave zaključeno je se prijedlog ne uvrsti u prioritete Mjesnog odbora Centar 

– Sušak za 2014. godinu. 
 

 
 
AD 3 
 

Predsjednik Vijeća informirao je prisutne o problemu koji je iskrsnuo, a vezan je za korištenje 
igrališta za malonogometni turnir. Sukladno proceduri tajnica je uputila u OGU za komunalni sustav 
zahtjev za korištenje javne površine za dane 7., 8. i 9. lipnja o.g. Telefonom je obaviještena da je za 
spomenute dane već odobreno korištenje i izdano rješenje udruzi Drugo more. Korištenje javne 
površine odobrava komisija koju čine 2 predstavnika OGU za razvoj, urbanizam, gospodarenje 
zemljištem i ekologiju i 1 predstavnik OGU za komunalni sustav. Gdin. Saša Pavlović je već prije 
početka sjednice kontaktirao gñu. Edu Rumora, predsjednicu komisije, a to je za vrijeme sjednice 
učinila i ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu, Dragica Fadljević. S udrugom Drugo more će 
se nastojati postići dogovor da ustupe korištenje igrališta za dane 7., 8. i 9. lipnja.  

Prisutni smatraju da postupak odobravanja korištenja igrališta nije u redu, obzirom da je igralište 
izgrañeno na inicijativu i nakon dugogodišnjeg truda tri mjesna odbora, Luka, Centar-Sušak i Školjić, 
koji su i sufinancirali izgradnju odričući se sredstava malih komunalnih zahvata sa po 44.000,00 kn 
po mjesnom odboru. Očekuju stoga pravo prvenstva u korištenju igrališta za provoñenje svojih 
programskih aktivnosti, tim više što je malonogometni turnir uvršten u gradski program obilježavanja 
Dana Sv. Vida. 

Zaključak: 
Koordinacija tri mjesna odbora Centar – Sušak, Luka i Školjić uputit će dopis Gradonačelniku 
u kojem će ga se upoznati s problemom upravljanja i korištenja igrališta na Delti. 
 
 
AD 4 
 

Prisutni nisu imali prijedloga.  

 
 
Sjednica je završila u 15.30 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 


