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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-26/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  12.06.2014. 
                                    
   

ZAPISNIK  
48. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
48. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 12.06.2014. (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 47. sjednice VMO Centar – Sušak od 24.04.2014. 
- Zapisnik je jednoglasno usvojen 

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

DNEVNI RED 
 

 
1. Osvrt na održan sportski program i zdravstvenu akciju 
2. Plan organizacije eko – akcije 
3. Rebalans financijskog plana za 2014. godinu 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća, g. Viktor Merle osvrnuo se na održan sportski program VMO Centar – Sušak – 
malonogometni turnir „4. KUP Delte“ koji se održao 31.05. i 01.06. 2014. Organizirano je i mjerenje 
tlaka i razine šećera za grañanstvo dana 03.06.2014., što predstavlja program iz područja 
zdravstva i socijalne skrbi. Organizacija oba programa odrañena je korektno bez većih problema, 
prva u suradnji sa susjednim mjesnim odborima Luka i Školjić, a druga samostalno. Predsjednik je 
još jednom izrazio žaljenje zbog slabog uključivanja nekih članova Vijeća u realizaciju planiranih 
programskih aktivnosti Vijeća MO Centar – Sušak.  
Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju o održanim programima Vijeća MO Centar - Sušak.  
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AD 2 
 
Što se priprema za eko akciju čišćenja korita Rječine tiče, g. Merle je izvijestio prisutne da je 
kontaktiran g. Marin Paran iz KPA „3. MAJ“. Točan datum će se precizirati ovih dana, a razmišlja se 
o posljednjoj suboti u lipnju ili prvoj u srpnju 2014. Slijedi dogovor sa ŠRD „Luben“ zbog barki, OGU 
za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljište zbog nabave rukavica i osiguravanja toplog 
obroka za volontere, Hrvatskim vodama i HE Rijeka, radi zaustavljanja hidroelektrane za vrijeme 
trajanja akcije, OGU za komunalni sustav zbog osiguravanja baje za glomazni otpad i Čistoće , radi 
posudbi 2 kariole.  
Nakon eko akcije ovom sastavu Vijeća bi još preostala organizacija programa iz područja kulture – 
„Jesen na Sušaku“, krajem rujna ili početkom listopada 2014., dodao je g. Merle. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju o planu organizacije eko akcije čišćenja korita 
Rječine prije ljeta, a za rujan bi ostala još organizacija slikarskog ex tempore – „Jesen na 
Sušaku“.  
 
 
AD 3 
 

Predsjednik VMO Viktor Merle, dao je vijećnicima na raspravu rebalans Financijskog plana za 2014. 
godinu. 

Zaključak: 
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Rebalans financijskog plana MO Centar-Sušak za 2014. g. 

 
 
AD 4 
 

• Vijećnik Ivica Samardžić kaže da grañani i susjedi ponovo ukazuju na višak jednog dostavnog 
mjesta u Strossmayerovoj ulici.  

Svjestan je da se mjesni odbor već obraćao nadležnim službama s molbom za ukidanjem jednog 
dostavnog mjesta, ali smatra da je sada zahtjev potpuno opravdan obzirom da u toj ulici gotovo više i 
nema poslovnih subjekata.  
Nakon kratke diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Uputit će se dopis Rijeka prometu d.d. i zahtijevati ukidanje jednog dostavnog mjesta u 
Strossmayerovoj ulici, nedaleko kućnog broja 15. 
 

• Predsjednik Vijeća informirao je prisutne o usmeno zaprimljenom zahtjevu grañanina sa 
adrese u Strossmayerovoj ulici (g. Bukovac) vezano za lokaciju kontejnera za dnevni otpad.  

G. Bukovac tvrdi da grañanima treba postaviti još jedan kontejner na sjeverni nogostup ulice, kako 
ne bi morali prelaziti prometnicu. 
G. Samardžić, koji takoñer stanuje u Strossmayerovoj, smatra da je zahtjev neosnovan, jer postoji 
dovoljan broj posuda za kućni otpad na oba nogostupa. Ljudi moraju biti svjesni da se ne može 
postaviti posuda baš pred svakim ulazom. 
Ostali prisutni su suglasni s iznesenim, osobito uzevši u obzir da postava kontejnera za otpad na 
nogostup ispred potencijalnih poslovnih prostora uvijek predstavlja problem. Nakon kraće diskusije 
dogovoreno je kako slijedi u zaključku.   

Zaključak: 
Ukoliko se grañani budu ponovo obratili mjesnom odboru zbog postave nove ili izmjene 
postojeće lokacije posude za dnevni otpad, zatražit će se pismeni zahtjev s potpisima većeg 
broja stanara Strossmayerove ulice. Po primitku istog, mjesni odbor će ga proslijediti 
nadležnim službama.  
 

• Vijećnik Ivan Budiselić predlaže da se, podno stuba koje se s Trsata spuštaju u ulicu Franje 
Račkoga postavi putokaz koji ih upućuje u smjeru Trsata, odnosno centra grada. 
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Naime često se ovdje sreću zbunjeni turisti, koji zbog nedostatka signalizacije lutaju ne znajući kako  
iz centra grada doTrsata ili obratno.  
Nakon kratke diskusije odlučeno je kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Uputit će se dopis nadležnim službama i zahtijevati postavljanje putokaza. 
 
 
 
AD 5 
 
Vijećnici su se upoznali sa Zaključkom Gradonačelnika od 09.06.2014., kojim se objektima iz 
skupine „Restorani i barovi“ koji posluju na području grada Rijeke dozvoljava produženo radno 
vrijeme do 3.00 sata za vrijeme trajanja Svjetskog nogometnog prvenstva (u Zaključku su taksativno 
navedeni datumi izmeñu 12.06. i 14.07.2014.). 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje sadržaj zaključak Gradonačelnika od 09.06.2014.  
 
 
 
 
 
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 
 
 
  


