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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-26/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  29.08.2013. 
                                    
   

ZAPISNIK  
39. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
39. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 29.08.2013. (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 38. sjednice VMO Centar – Sušak od 04.07.2013. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Plan aktivnosti VMO Centar – Sušak za rujan i listopad 2013. 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
 
 
AD 1 
 
 
G. Viktor Merle je izvijestio prisutne da se aktivnosti Vijeća odvijaju u skladu s planom. Osvrnuo se 
na prethodno održanu aktivnost – eko akciju čišćenja korita Rječine koja se odvijala 6. srpnja 2013. 
Iskazao je zadovoljstvo odazivom volontera i suradnjom članova KPA "3. MAJ" i ŠRD "LUBEN" koji 
već niz godina sudjeluju u ovoj aktivnosti Vijeća. Zaključio je da je smeća i neekološkog otpada u 
Rječini bilo manje, te akciju ocijenio uspješnom. Ponovo je ukazao da bi se neki vijećnici trebali malo 
više angažirati u radu Vijeća. 
U skladu s planom, u jesenjem dijelu godine organizirat će se likovna radionica "Jesen na Sušaku" i 
mjerenje tlaka i razine šećera u krvi za grañanstvo, u suradnju sa Gradskim društvom Crveni križ.  
Što se tiče likovne radionice postoji problem prve nagrade koji su osvojili odrasli autori u posljednje 
dvije godine, a radi se o izložbi koja je trebala biti organizirana u K.U.N.S.-u u organizaciji / suradnji 
sa vlasnikom, g. Damirom Čargonjom. Niti za jednog autora to se nije realiziralo, a K.U.N.S.-u je u 
meñuvremenu otkazan prostor u ulici Franje Račkog. U posljednjem razgovoru g. Čargonja je 
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nagovijestio da će mu se dodijeliti neki novi prostor u kojem bi se to odradilo, pa ga je potrebno 
ponovo kontaktirati i vidjeti da li ima nešto novo po tom pitanju ili naći alternativno rješenje. Ovaj 
problem nameće i pitanje prve nagrade za odrasle slikare za ovu godinu, o čemu će se razgovarati 
na slijedećoj sjednici. 
Nakon kraće diskusije zaključeno je kako slijedi u zaključku.  

Zaključak: 
• Kontaktirat će se profesorica likovne kulture, Silvana Konjevoda i s njom dogovoriti 

prikladan termin za organizaciju priredbe "Jesen na Sušaku" za ovu godinu. Takoñer je 
potrebno kontaktirati g. Čargonju radi izložbi koje nisu održane, te ukoliko on nije u 
mogućnosti organizirati izložbe, naći neko alternativno rješenje.  

• Kontaktirat će se GD Crveni križ, kako bi se akcija mjerenja tlaka i razine šećera 
organizirala slijedeći tjedan, 03. ili 05. rujna (utorak ili četvrtak), obzirom da je u najavi 
lijepo vrijeme, a mjerenje bi se obavljalo kao i obično, ispred hotela Kontinental.   
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• Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim mailom kojim se 07. kolovoza o.g. mjesnom odboru 
obratila gña. Valeria Kustić, sa adrese M.S.Tvrdog 2. Gospoña se žali na onečišćenje i smrad 
u ulici M.S. Tvrdoga koje uzrokuju kućni ljubimci (psi), odnosno njihovi neodgovorni vlasnici. 
Prijava gñe. Kustić proslijeñena je komunalnom redarstvu 14. i 27. kolovoza 2013.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju o prijavi komunalnog nereda i poduzetim 
aktivnostima s tim u vezi. 

• Mjesnom odboru se telefonom obratio g. Stjepan Marinčić sa adrese Brajdica 5. Kuća g. 
Marinčića se nalazi točno ispod vijadukta Brajdica koji Cindrićevu ulicu spaja sa Šetalištem 
13. divizije. Na vijaduktu se nalazi rupa kroz koju za vrijeme kišnih perioda curi mlaz vode 
točno na njegov kriv pa i u dimnjak.  

Zaključak: 
Obići će se teren, ispitati nadležnost i uputiti odgovarajući zahtjev za intervencijom na 
vijaduktu.  

• Vijećnici su se upoznali s odgovorom PU PGŽ 3. Policijske postaje od 24.06.2013. (URBROJ 
39/2013), vezano za narušavanje javnog reda i mira u pothodniku ispod Strossmayerove 
ulice. U dopisu se navodi da će policijski službenici 3. PP i nadalje poduzimati sve mjere i 
radnje iz njihove nadležnosti kako bi povećali razinu sigurnosti te procesuirali počinitelje 
prekršaja iz domene javnog reda i mira.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa PU PGŽ, 3. Policijske postaje od 24.06.2013. 

 
AD 3 
 

• Predsjednik Vijeća je podsjetio da je g. Marinčić, koji se Vijeću obratio radi problema curenja 
vode sa vijadukta, na popisu grañana slabog zdravstvenog i imovinskog stanja s područja 
ovog mjesnog odbora kojima vijećnici pred Božić daruju poklon paketiće. Predlaže da se na 
vrijeme ažurira popis kako bi se mogla planirati takva humana akcija i ove godine.  

Zaključak: 
Vijećnici se slažu s prijedlogom predsjednika VMO. 

 
 
Sjednica je završila u 11.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 


