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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-26/4 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  16.06.2015. 
                                    
   
 

ZAPISNIK  
5. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
5. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 16.06.2015. (utorak) 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 
- Miomira Milovanović, članica VMO 
- Suada Shahini, članica VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Zvonimir Gržeta, zamjenik predsjednice VMO 
- Viktor Merle, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice VMO Centar – Sušak od 11.05.2015. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Osvrt na malonogometni turnir 5. KUP Delte 
2. Eko akcija 
3. Komunalna problematika 

• RI CITRUS –zauzeće javne površine 
• zahtjev D. Jovanovskog za asfaltiranje bijele ceste na Brajdici 
• ostalo 

4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
      
 
AD 1 
 
Predsjednica Vijeća se osvrnula na održan sportski program, malonogometni turnir "5. KUP Delte". 
Turnir se igrao tri dana 29., 30. i 31. svibnja. Odazvalo se 14 ekipa mjesnih odbora i ekipa Grada. 
Pobjednik turnira je MO Grad Trsat, 2. mjesto je osvojila ekipa MO Mlaka, a 3. mjesto pripalo je MO 
Srdoči. Ekipa MO Centar – Sušak nije ove godine uspjela doći do finalnih natjecanja, ali su to najavili 
za slijedeću godinu. Fotografiranje sportskih nadmetanja obavio je zamjenik predsjednice g. 
Zvonimir Gržeta i tajnica, koja će o ovoj programskoj aktivnosti sačiniti i detaljan izvještaj. 
Organizacija turnira prošla je u najboljem redu.  
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AD 2 
 
Vijeće je kratko razgovaralo o eventualnoj realizaciji eko-akcije. 

Zaključak: 
O realizaciji programske aktivnosti "eko-akcija" Vijeće će odlučiti na jednoj od slijedećih 
sjednica. 
 
 
AD 3 
 

• Po pitanju zaprimljenih anonimnih dopisa kojima se traži uklanjanje terase caffe bara RI 
CITRUS, Šetalište A.K.Miošića 11, Vijeće se obratilo Direkciji za komunalno redarstvo. Zaprimljen je 
odgovor Direkcije (URBR 13/2015) u kojem se izvješćuje Vijeće, da je predmetna terasa na 
pomorskom dobru kojim upravlja Lučka uprava Rijeka, te da služba Komunalnog redarstva nema 
ovlasti za poduzimanje ikakvih radnji na pomorskom dobru. Priložen je i Ugovor od 08.06.2015., 
zaključen između Luke Rijeka d.d. i tvrtke Potez d.o.o. o korištenju poslovnog prostora na lokaciji 
A.K.Miošića 11 i dijela prostora ispred objekta.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informacije iz dopisa Direkcije za komunalno redarstvo od 
09.06.2015.  
 

• Na zahtjev g. Dimčeta Jovanovskog, vezano za asfaltiranje bijele cestice na području Brajdice 
južno od ceste D-404, upućen je dopis OGU za komunalni sustav (URBR 12/2015) i zatraženo 
njihovo očitovanje o nadležnosti i mogućnosti polaganja asfalta. 

Zaključak: 
Vijećnici se slažu sa sadržajem upućenog dopisa OGU za komunalni sustav.    
 

• Vijećnici su se upoznali sa sadržajem odgovora Hrvatskih cesta d.o.o. (URBR 10/2015) 
vezano za postavljanje još jedne, znatno veće izbočine na dijelu prometnice – državne ceste D-404 
(prilaz željezničkom terminalu Brajdica/parkirnim površinama) na zahtjev g. Dimčeta Jovanovskog. 

Zaključak: 
Tajnica će odgovor Hrvatskih cesta proslijediti g. Jovanovskom.     
 

• Zaprimljen je pozitivan odgovor Komisije za postavljanje predmeta i privremenih objekata na 
području grada Rijeke (URBR 11/2015) vezan za prijedlog mjesnog odbora za premještanje 
pješačkog prijelaza i kontejnera za reciklažu ispred zgrade Franje Račkog 5. 
Zaključak: 

Vijeće je primilo na znanje sadržaj dopisa Komisije za postavljanje predmeta i privremenih 
objekata na području grada Rijeke.  
 
AD 4 
 
Tajnica je upoznala vijećnike o mogućnosti mjesečnih sastanaka s predstavnicima Rijeka prometa 
d.d.  unaprijed utvrđenom dinamikom. 

Zaključak: 
Vijeće je odlučilo da se sastanci održavaju po potrebi, bez unaprijed utvrđenih termina.  

 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Davorka Milanović dr. sc. Tea Čaljkušić-Mance 
 


