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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-26/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  24.02.2014. 
                                    
   

ZAPISNIK  
45. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
45. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 24.02.2014. (ponedjeljak) 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 44. sjednice VMO Centar – Sušak od 23.01.2014. 

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

DNEVNI RED 
 

 
1. Tekuća komunalna problematika 
2. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
 
 
AD 1 
 

• Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim e-mail-ovima g. Dragana Zovka koji ukazuje na: 
- loše stanje nogostupa u Strossmayerovoj ulici nasuprot HKD (mail od 23.01.2014.) 
- loše stanje nogostupa na Novom mostu na Rječini i neadekvatnoj sanaciji prije nekoliko 

godina (mail od 04.02.2014.) 
Oba e-mail-a su proslijeñena Rijeka prometu d.d. Zaprimljeni odgovori su navedeni u zaključku.  
Zaključak: 

- Rijeka promet d.d. će najkritičnije dojelove nogostupa u Strossmayerovoj ulici  
sanirati u sklopu redovnog održavanja tijekom prvog kvartala 2014. godine (e-mail 
04.02.2014.) 

- U tijeku su radovi na sanaciji mosta shodno Projektu sanacije izrañenom na 
Fakultetu grañevinarstva u Splitu. Radi lošeg vremena radovi se odvijaju otežano. (e-
mail 06.02.2014.)  
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• Predsjednik Vijeća je informirao prisutne o obilasku terena s predstavnicom OGU za 
komunalni sustav. Pogledali su novoureñeni ivičnjak u ulici A.K.Miošića (prioriteti 2013.). 
Tom prilikom su na novom ivičnjaku uočeni stupovi s reklamama i putokazima za: 
Autopraonu Burin i skladište INA d.d. Na suprotnoj strani, na raskrižju ulica A.K.Miošića i 
Cindrićeve nalazi se još jedna reklama Autopraone Burin (uz semafor) a na krovištu 
trgovine "Ivna" su tri reklame Peugeot - AC Dujmović. Nametnulo se pitanje imaju li te 
tvrtke dozvolu za ovaj vid reklamiranja? Upućen je e-mail upit u OGU za komunalni sustav. 
Odgovor je zaprimljen telefonom od strane komunalnog redara, a slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Skladište INA-e više ne postoji na Brajdici i pano s putokazom je uklonjen, a Autopraona 
Burin i AC Dujmović će zatražiti dozvolu nadležnih gradskih službi za svoje reklame. 

 
• Mjesnom odboru se 20.02.2014. ponovo obratio invalid g. Marinčić sa adrese Brajdica 5. 

Bio je vrlo revoltiran i ozlojeñen jer se po pitanju sanacije vijadukta iznad njegove kuće još 
uvijek nije učinilo ništa. Prijetio je odlaskom u kolicima pred zgradu poglavarstva kako bi 
izborio svoja prava.  

Zaključak: 
Dana 20.02.2014. upućen je e-mail Gradonačelniku kako bi ga se upoznalo sa situacijom g. 
Marinčića i njegovim namjerama. 

 
• Mjesnom odboru se e-mail-om 23.02.2014. obratila gña. Martina Maršić, Franje Račkog 14, 

sa zamolbom da joj se odobri korištenje povlaštene parkirne karte na parkiralištu Školjić, 
Vodovodna i  Školjić pod rampom.   

Zaključak: 
Upit gñe. Maršić će se proslijediti Rijeka prometu, g. Borčiću. 

 
 
 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća je izvijestio prisutne da se, u dogovoru sa slikaricom Doris Janković, planira 
izložba njezinih slika u Klubu Sušačana. Obavljeni su razgovori i sa predstavnicima Kluba koji su za 
otvorenje izložbe predložili dva datuma u ožujku: 13. ili 20. ožujka. Autorica je potvrdila četvrtak, 
13.03.2014. O autorici i njenim djelima će nekoliko riječi na otvorenju reći profesorica Laura Herceg. 
Mjesni odbor će se pobrinuti za skromnu zakusku i pozivnice. Pozivnice će se proslijediti Klubu 
Sušačana kako bi ih dobili i svi njihovi članovi. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju o samostalnoj izložbi autorice Doris Janković u 
Klubu Sušačana 13.03.2014. 
 
 
 
 
 
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 
 
 
  


