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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-26/9 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  19.09.2013. 
                                    
   

ZAPISNIK  
40. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
40. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 19.09.2013. (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 
- Gordan Pavlin, član VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

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

Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice VMO Centar – Sušak od 29.08.2013. 
- Zapisnik je jednoglasno usvojen 

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

DNEVNI RED 
 

1. Pripreme za organizaciju priredbe "Jesen na Sušaku" 
2. Rebalans financijskog plana za 2013. godinu 
3. Programi rada za 2014.  
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
 
 
AD 1 
 
 
Vijećnici su razgovarali o predstojećoj organizaciji likovne radionice "Jesen na Sušaku". Obzirom na 
dobru vremensku prognozu za kraj rujna o.g., predsjednik predlaže da se priredba održi u subotu 
28.09.2013. na prostoru ispred i oko hotela Kontinental. Pregledan je i usvojen Pravilnik za 2013. 
Razmotrila su se planirana sredstva i procijenjeno je da će faliti sredstava na poziciji reprezentacije 
ukoliko bude dobar odaziv djece i slikara amatera, a ostalo bi viška sredstava na ostalim 
nespomenutim rashodima (nagradni fond i potrepštine). Stoga predsjednik VMO predlaže korekciju 
Financijskog plana (vidi točku 2.). Što se tiče duga autorima koji su osvojili prvo mjesto na posljednje 
dvije priredbe, obavljen je razgovor s predstavnicima Kluba Sušačana, koji prihvaćaju prijedlog 
mjesnog odbora da se u njihovim prostorijama organiziraju dvije izložbe, uz uvjet da izložbe ne 
remete njihove planove. 
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Zaključak: 
• Zatražit će se od nadležnih službi rješenje za korištenje javne površine i organizirati 

"Jesen na Sušaku" 28.09.2013.  
• Kontaktirati će se nagrañeni autori posljednjih dviju priredbi i dogovotiti izložbe 

njihovih slika u Klubu Sušačana. 
 

 
AD 2 
 

Predsjednik VMO Viktor Merle, dao je vijećnicima na raspravu rebalans Financijskog plana za 2013. 
godinu. 

Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Rebalans financijskog plana MO Centar - Sušak za 2013. 
godinu. 
 
 
AD 3 
 
Vijećnici su se upoznali s dopisima odjela gradske uprave koje financiraju ili sufinanciraju programe 
rada Vijeća mjesnih odbora za 2014. godinu. 

• Odjel za gradsku samoupravu i upravu od 27.08.2013. 
• OGU za sport i tehničku kulturu od 02.09.2013. 
• OGU za odgoj i školstvo od 03.09.2013. 
• OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem od 17.09.2013. 

Nakon diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Za 2014. godinu Vijeće će predložiti programske aktivnosti na nivou ove, 2013. godine.  
 
 
AD 4 
 

• Predsjednik Vijeća je izvijestio prisutne o aktivnostima koje su poduzete kako bi se riješio 
problem g. Stjepana Marinčića sa adrese Brajdica 5. Podsjetio je vijećnike na problem 
curenja vode i padanja ledenih siga (zimi) sa vijadukta koji spaja Cindrićevu ulicu sa 
Šetalištem 13. divizije na krov i dimnjak kuće g. Marinčića. Upućen je dopis Rijeka prometu 
d.d. i OGU za komunalni sustav 03.09.2013. (40/2013). U telefonskim kontaktima (g. Biasiol, 
Rijekapromet) mjesni odbor je informiran da je problem u nadležnosti Hrvatskih cesta. U 
razgovoru s g. Delačem iz Hrvatskih cesta od 19.09.2013., predsjednik Vijeća je informiran da 
se u trupu vijadukta nalaze instalacije u nadležnosti Vodovoda i kanalizacije te je o ovom 
problemu obaviještena gña. Pilko iz ViK-a.  .  

Zaključak: 
U ponedjeljak, 23.09.2013. će se kontaktirati gña. Pilko iz ViK-a, kako bi se vidjelo što će i 
kada ova tvrtka poduzeti po pitanju sanacije odvoda na vijaduktu, te informaciju prenijeti g. 
Marinčiću.  
 

• Obzirom na opetovane prijave grañana sa područja Brajdice (g. Grubić), koje se odnose na 
komunalni nered na tom području, divlje deponije raznog otpada, orezivanje stabala čije 
granje im uništava krovove i dimnjake, 10.09.2013. upućen je dopis Gradonačelniku 
(41/2013). Vijećnici su se upoznali sa sadržajem dopisa i u potpunosti ga podržavaju. Do 
početka ove sjednice nije zaprimljen odgovor iz ureda Gradonačelnika. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa upućenog Gradonačelniku 10.09.2013. g.  
 

• Mjesni odbor je zaprimio "na znanje" odgovor Gradonačelnika upućen g. Dragutinu Bojeru sa 
adrese Franje Račkog 9. Iz dopisa je razvidno da se g. Bojer obratio Gradonačelniku radi TD 
"Arcus" d.o.o. za koje tvrdi da neadekvatno prikuplja, skladišti, preša i odvozi ambalažni 
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otpad, a prilikom obavljanja tih djelatnosti prekoračuje dozvoljenu razinu buke i ne poštuje 
radno vrijeme. Referira se i na remećenje javnog reda i mira iz ugostiteljskog objekta "Život".  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa Gradonačelnika od 26.08.2013. g. koji predstavlja 
odgovor g. Dragutinu Bojeru sa adrese Franje Račkog 9. 
 
 
 
AD 5 
 
Pročitan je dopis OGU za kulturu od 17.09.2013. upućen Odjelu za gradsku samoupravu i upravu 
kojim se daje informacija o kandidaturi Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine.  

Zaključak: 
Vijećnicu su primili na znanje sadržaj dopisa.   
 
 
 
Sjednica je završila u 11.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 


