
 1/2 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-26/11 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  19.11.2013. 
                                    
   

ZAPISNIK  
42. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
42. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 19.11.2013. (utorak) 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: 

- Dalibor Matijević, kontakt policajac za MO Centar – Sušak 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Tea Čaljkušić Mance, član VMO 
- Ivica Samardžić, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 41. sjednice VMO Centar – Sušak od 29.10.2013. 
- Zapisnik je jednoglasno usvojen 

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

DNEVNI RED 
 

1. Pripreme za predstojeće programe: 
� Božićni koncert 
� Doček Djeda Božićnjaka 

2. Usvajanje obrañenih prioriteta za 2014. godinu.  
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
 
 
AD 1 
 
U skladu s Planom programskih aktivnosti VMO Centar – Sušak za 2013. godinu, u prosincu o.g. 
potrebno je organizirati:  

- Božićni koncert – Organizirati će se u suradnji sa MO Luka i Zajednicom Talijana Rijeka. 
Do kraja ovog tjedna (22.11.) znati će se termin kada je slobodna dvorana Circola u 
prosincu o.g. Ovisno o tome kontaktirati će se izvoñači koji koriste prostor MO Centar – 
Sušak, kako bi ih se angažiralo na koncertu. Ostali detalji dogovorit će se i odrañivati u 
hodu. 

- Doček Djeda Božićnjaka – Dogovoren je sastanak u OŠ Centar kod ravnateljice gñe. 
Nedjeljke Debelić u četvrtak 21.11.2013. Predložit će održavanje priredbe u školi i to 17.12. 
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ili 19.12., uz nastup školske djece.  

Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo plan organizacije programa u prosincu 2013.  
 
 
AD 2 
 

Dana 12.11.2013. e-mailom je zaprimljena tabela koja predstavlja, od strane OGU za komunalni 
sustav obrañene, prijedloge prioriteta MO Centar – Sušak za 2014. godinu. Predsjednik VMO Viktor 
Merle, dao je vijećnicima na raspravu i usvajanje obrañene prioritete za 2014. godinu. Nakon što je 
tabela razmotrena po stavkama, odlučeno je kako slijedi u zaključku.   

Zaključak: 
Obzirom da MO Centar – Sušak raspolaže sa ukupno 104.000,00 kn za male komunalne 
prioritete odustaje se od točke: 

- 6.4 "sanacija divljeg odlagališta u ulici Franje Račkog na pokosu prema Rječini, 
sjeverno od starog tunela, na početku šetnice prema izvoru Rječine" (200.000,00 kn), i 

- 6.5 "sanacija divljeg odlagališta u ulici Franje Račkog zapadno od kućnog broja 74" 
(40.000,00 kn).  

Ostale stavke iz tabele ostaju nepromijenjene. 
 
AD 3 
 

• Mjesnom odboru se ponovo obratio g. Marinčić sa adrese Brajdica 5, kako bi vijećnike 
informirao o dolasku zagrebačkih službi koje će danas mjeriti razinu vlage u njegovoj kući. Po 
završetku tih mjerenja dostaviti će mjesnom odboru bilješku o tom mjerenju.  

Predsjednik VMO, g. Merle je izvijestio prisutne da će još jednom kontaktirati g. Vitas Željka iz OGU 
za komunalni sustav, koji mu je u prošlom telefonskom razgovoru (07.11.) obećao da će izvidjeti čija 
je zapravo nadležnost sanacija vijadukta Piramida. Obzirom na jaku buru koja je poharala Rijeku 
04.11. nije to stigao učiniti kako je bilo dogovoreno. 

Zaključak: 
Predsjednik Vijeća, g. Viktor Merle će kontaktirati OGU za komunalni sustav, g. Željka Vitasa, 
te će se ovisno o tom razgovoru poduzeti daljnje aktivnosti po pitanju vijadukta Piramida. 
 

• Zahtjev za postavljanje 4 posude za dnevni otpad u Ružićevoj ulici kod kućnog broja 27 – do 
početka ove sjednice nije zaprimljen odgovor Komisije za postavu predmeta i privremenih 
objekata (OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem) kojoj je MO Centar 
– Sušak uputio dopis (56/2013) dana 07.11.2013.  

Zaključak: 
Pričekat će se odgovor OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, 
Komisije za postavu predmeta i privremenih objekata do slijedeće sjednice.  
 
 
AD 4 
 

• G. Dalibor Matijević, kontakt policajac za područje mjesnog odbora izvijestio je prisutne da na 
području mjesnog odbora nije bilo značajnih incidentnih situacija. Uglavnom se radi o 
pojedinačnim djelima koja potpadaju pod prekršajni zakon i na taj način se rješavaju.  

 
 
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 
 


