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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-26/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  20.01.2011. 
                                    

   
ZAPISNIK  

8. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 
 

8. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 20.01.2011. (četvrtak) s početkom u 15,30 sati u 
prostorijama MO Centar - Sušak, A. Kačića Miošića 8A/1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Viktor Merle, predsjednik VMO 
- Ivan Budiselić, član VMO 
- Ivica Samardžić, član VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

- Ana Podnar, vlasnica U.O. Lujzijana 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Božidar Bekljanov, zamjenik predsjednika VMO 
- Tea Čaljkušić Mance, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Centar – Sušak od 14.12.2010. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o radu VMO Centar – Sušak za 2010. godinu 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

- Problemi s caffe barom Lujzijana, F. Račkoga 68 
- Informacija o igralištu "Delta" 
- Privremeno korištenje prostorija od strane Društva Ukrajinaca 
- Ostalo 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.                 
 
AD 1 
 
Prisutnima je pročitan Izvještaj o radu VMO Centar - Sušak razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 
2010. godine.  

 

Zaključak: 

Izvješće o radu VMO Centar - Sušak za 2010. godinu je usvojeno.   

 
AD 2 
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• Prisutnima je dat na uvid dopis upućen Trećoj policijskoj postaji vezan za narušavanje 
javnog reda i mira u pothodniku ispod Strossmayerove ulice. 

• Predsjednik VMO izvijestio je prisutne o poduzetim akcijama vezanim za dojavu Dragana 
Zovka o izljevu kanalizacije u ulici Podhumskih žrtava. 

• Predsjednik VMO izvjestio je prisutne da je ing. Mecing-R.Stjepan, koji je predlagao 
ureñenje prostora uz Harterske stube u dječje igralište, kao i postavu semafora na zebri uz 
Titov trg 3 i na početku ulice Franje Račkoga i Ružićeve ulice, telefonom upoznat sa 
stavovima Vijeća. 

• Vijećnik Ivica Samardžić je upozorio na opasnost kod pješačkog prijelaza u 
Strossmayerovoj ulici. Vozači voze prilično brzo, a pješaci koji namjeravaju prijeći ulicu se 
radi parkiranih vozila ne vide dok već ne zakorače na kolnik. Predlaže da se kod nadležnih 
službi zahtjeva neki vid upozorenja na pješački prijelaz (svjetlosni ili slično). 

 
Zaključak: 

• Uputit će se dopis nadležnim službama i zatražiti postavljanje upozoravajuće 
signalizacije ispred pješačkog prijelaza u Strossmayerovoj ulici. 

 
• Prisutnima je dat na uvid dopis Odjela gradske uprave za komunalni sustav od 12.01.2011., 

upućen Rijeka prometu d.d. i na znanje MO Centar – Sušak, zajedno sa skicom za 
postavljanje stupića na nogostupu na početku ulice  Franje Račkoga kod kućnog broja 6. 
Vijećnicima se čini da postavljanje stupića sukladno skici neće riješiti problem. 

•  
Zaključak: 

• Predsjednik VMO Centar – Sušak će kontaktirati OGU za komunalni sustav i zatražiti 
dodatno pojašnjenje skice za postavljanje stupića na početku ulice Franje Račkoga 

 
 
AD 3 
 

• Problemi s caffe barom "Lujzijana"- Gña. Ana Podnar, vlasnica tog ugostiteljskog objekta 
prisustvovala je sjednici. Predsjednik VMO Centar – Sušak podsjetio je da Vijeće ima 
dojave grañane o prekoračenju radnog vremena caffe bara "Lujzijana" i remećenja javnog 
reda i mira. Gña. Podnar se ne slaže s iznesenim. Tvrdi da je to možda bilo prije nego što 
je ona preuzela objekt početkom 2009. godine. Od tada pa do danas čini sve kako bi 
promijenila loš glas koji prati caffe bar i tvrdi da je gotovo u potpunosti u tome uspjela. 
Gña. Podnar izjavljuje da prekoračenja radnog vremena nema i poziva se na zakonsko 
dopuštenje od 20 minuta iza zatvaranja. Vijećnik Ivan Budiselić smatra da u zakonu ne 
postoji uporište za 20-minutno prekoračenje. Takoñer kaže da gosti ostaju na terasi i 
poslije odlaska vlasnice i glasnom komunikacijom remete mir stanarima. Vijećnik Ivica 
Samardžić predlaže da se uz suglasnost vlasnika zgrade u kojoj se nalazi caffe bar, na 
terasu postave vrata koja bi vlasnica zatvorila prije odlaska i to bi, vjeruje riješilo problem. 

 
Zaključak: 

• Gña. Ana Podnar tvrdi da prekoračenja radnog vremena nema i prihvaća da se u 
slučaju prekoračenje kontaktiraju djelatnici 3. policijske postaje. O postavljanju 
vrata na terasi ne može govoriti u ime vlasnice zgrade.  

 
• Informacija o igralištu na "Delta" – Predsjednik VMO je prisutnima dao na uvid izdanu 

lokacijsku dozvolu. Čeka se još izdavanje grañevinske koju g. Načinović iz OGU za sport i 
tehničku kulturu očekuje u naredna dva tjedna, nakon čega bi se moglo početi s radovima. 

 
• Privremeno korištenje prostora MO od strane Društva Ukrajinaca -  Predsjednik VMO je 

najavio prisutnima da će se Vijeću obratiti Društvo Ukrajinaca za korištenje prostorija 
mjesnog odbora kao što su to učinili u susjednom Školjiću. Nakon kraće rasprave vijećnici 
su se složili da zahtjevu daju pozitivno mišljenje kada ga društvo podnese. 
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• Predsjednik VMO je izvijestio prisutne da OGU za kulturu nije odobrio sredstva za 
prijavljenu programsku aktivnost "Proljeće na Sušaku". Predlaže da se program prijavi 
Odjelu za gradsku samoupravu i upravu.  

 
Zaključak: 

• Prisutni su suglasni da se Program prijavi Odjelu gradske uprave za samoupravu i 
upravu.  

 
• Vijećnik Ivica Samardžić je upoznao prisutne sa postojanjem nogoteniskog kluba na 

području MO Centar – Sušak. Predlaže da članovi koriste jedan od termina kojima 
raspolaže mjesni odbor u dvorani DŠR Sušak u Ružićevoj ulici.  

 
Zaključak: 

• Prisutni su suglasni da članovi nogoteniskog kluba koriste jedan od termina u 
dvorani DŠR Centar – Sušak.  

 
• Vijećnik Ivica Samardžić predlaže da se uputi dopis i zahvali Plodinama d.o.o. na donaciji 

kojom su poduprli akciju vijećnika MO Centar – Sušak vezanu za darivanje socijalno 
najugroženijih obitelji pred božićne blagdane. 

 
Zaključak: 

• Uputiti će se dopis Plodinama d.o.o. i zahvaliti na potpori u božićnoj akciji za 
socijalno najugroženije obitelji s područja MO Centar – Sušak. 

 
 
  
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 
 


