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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-26/7 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  23.10.2015. 
                                    
   
 

ZAPISNIK  
8. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
8. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 23.10.2015. (petak) s početkom u 19.00 sati u 
prostorijama MO Centar - Sušak, A. Kačića Miošića 8A/1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Tea Čaljkušić-Mance, predsjednica VMO 
- Zvonimir Gržeta, zamjenik predsjednice VMO 
- Miomira Milovanović, članica VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Viktor Merle, član VMO 
- Suada Shahini, članica VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Centar – Sušak od 14.09.2015. 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Predsjednica VMO Centar - Sušak, gđa. Tea Čaljkušić-Mance pozdravila je prisutne, otvorila 
sjednicu i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Programske aktivnosti Vijeća do kraja 2015. godine 
2. Prijedlozi programskih aktivnosti Vijeća za 2016. godinu 
3. Rebalans financijskog plana za 2015. godinu 
4. Imenovanje ulice na području Mjesnih odbora Centar – Sušak i Pećine – dio ceste D404 
5. Tekuća komunalna problematika 

• Razlika sredstava po prioritetima za 2015. u visini 19.300,00 kn 
• Razlika sredstava po prioritetima za 2013. u visini 10.000,00 kn 
• Kiosk za novine u Strossmayerovoj 
• Putokazi prema Trsatu u ulici Franje Račkog i podno Trsatskih stuba 
• Ostalo 

6. Razno 
• Upit za malonogometni turnir – dopis MO Luka 
• Ostalo 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.  
 
 
AD 1 
 
Vijećnici su razmotrili plan programskih aktivnosti do kraja 2015. godine, te odlučili kako slijedi u 
zaključku. 
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Zaključak: 
Vijeće MO Centar – Sušak će do kraja 2015. godine organizirati Doček Djeda Božićnjaka. 
  
 
 
AD 2 
 
Vijećnici su razgovarali o programskim aktivnostima za 2016. godinu. Upoznali su se i s dopisom 
MO Luka na temu zajedničke organizacije malonogometnog turnira slijedeće godine (URBROJ: 
33/2015). Dopisom je MO Luka zatražio mišljenje Vijeća susjednih mjesnih odbora Centar – Sušak 
i Školjić o organizaciji KUP-a Delte u slijedećoj godini. Vijeće je odlučilo pridružiti se zajedničkoj 
organizaciji turnira. Osim ovog programa vijećnici su odlučili prijaviti i program Dočeka Djeda 
Božićnjaka u 2016. godini.  
Zaključak: 

Vijeće MO Centar – Sušak donijelo je odluku da se u 2016. godini organiziraju programske 
aktivnosti: 

1. SPORT - malonogometni turnir 6. KUP Delte, zajedno sa susjednim mjesnim 
odborima Luka i Školjić 

2. Doček Djeda Božićnjaka  
 
 
AD 3 
 
Kod odvijanja programske aktivnosti SPORT (malonogometni turnir) u lipnju 2015. godine utrošeno 
je više sredstava sa pozicije "reprezentacije" nego što je bilo predviđeno Financijskim planom, dok 
je na pozicijama "ostali nespomenuti rashodi" i "materijal i dijelovi za tekuće investicijsko 
održavanje" utrošeno manje od planiranog. Osim toga Vijeće je donijelo odluku da se rebalansom 
predvidi mogućnost objave osmrtnice za slučaj smrti nekog od sadašnjih ili bivših vijećnika, na 
način da se u dijelu Reprezentacija za VMO, pozicija "reprezentacije" umanji, a poveća pozicija 
"ostali nespomenuti rashodi". 
Zaključak: 

Nakon što je razmotren Rebalans financijskog plana za 2015. godinu jednoglasno je 
usvojen.  
 
 
 
AD 4 
 
Vijećnici su se upoznali sa materijalima zaprimljenim od Odbora za mjesnu samoupravu, vezanim 
za inicijativu imenovanja dvaju dijela ceste D 404. Obzirom da se radi o dionicama koje se nalaze 
na području ovog mjesnog odbora zatraženo je očitovanje Vijeća. Nakon kraće diskusije odlučeno 
je kako slijedi u zaključku.  
Zaključak: 

Vijeće je odlučilo da se dio ceste D 404 od Cindrićeve ulice do Ulice Šetalište A.K.Miošića 
nazove po Hinku Bačiću, sušačkom načelniku, a dionica od Ulice Šetalište A.K.Miošića do 
tunela "Pećine" po hrvatskom pjesniku i skladatelju rođenom na Sušaku, Vjekoslavu 
Kneževiću.  
 
 
AD 5 
 

• temeljem obavijesti Rijeka prometa d.d. (Leo Kurilić) o višku sredstava po prioritetima iz 
2013. godine u visini 10.000,00 kn, Vijeće je prihvatilo prijedlog Rijeka prometa d.d. da se 
sredstva utroše na sanaciju dijela kolnika spojne ceste koja vodi uz zgradu skladišta 
Brodokomerca do Šetališta A.K.Miošića.  

Zaključak: 

Višak sredstava iz 2013. godine u visini 10.000,00 kn utrošit će se na sanaciju dijela kolnika 



 3/3 

spojne ceste koja vodi uz zgradu skladišta Brodokomerca do Šetališta A.K.Miošića.  
 

• temeljem obavijesti Rijeka prometa d.d. (Leo Kurilić) o višku sredstava po prioritetima iz 
2015. godine u visini 19.300,00 kn, Vijeće je odlučilo da se spomenutim sredstvima uredi 
nogostup uz južni dio parkirališta na Delti, između nasada i parkirališta.  

Zaključak: 

Višak sredstava iz 2015. godine u visini 19.300,00 utrošit će se na sanaciju dijela nogostupa 
uz južni dio parkirališta na Delti, između nasada i parkirališta.   
 

• Vijeću se 29.09.2015. godine e-mail-om u ime građana s Piramide obratio g. Ivica 
Samardžić. Moli da Vijeće kod nadležnih gradskih službi ishodi odobrenje da se u 
Strossmayerovoj ulici, prostor uz autobusnu stanicu ponovo dodijeli za djelatnost trgovine 
novina i duhanskih proizvoda (trafika), uz simboličnu cijenu. 

Molbu obrazlaže potrebom građana osobito starije populacije kojoj bi jedna trafika na ovoj lokaciji 
puno značila. Nakon kraće rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku.  
Zaključak: 

Uputit će se dopis OGU za komunalni sustav i na znanje OGU za gospodarenje imovinom , 
te UGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem s upitom o mogućnosti 
otvaranja trafike u prostoru u Strossmayerovoj ulici uz autobusnu stanicu, gdje je i ranije 
postojala.    
 

• Tajnica je informirala vijećnike o upitu građana adrese u ulici Franje Račkog (Čedomir 
Tudor) o postavljanju putokaza prema Trsatu i to podno Trsatskih stuba i podno stuba koje 
iz ulice Franje Račkog vode na Trsat.  

Upit za postavljanje putokaza je ovaj mjesni odbor već dostavio OGU za komunalni sustav 
sredinom 2014. godine, ali do danas putokazi nisu postavljeni.  
Zaključak: 

Uputit će se dopis (požurnica) OGU za komunalni sustav i ponovo zatražiti postavljanje 
putokaza za pješake prema Trsatu i to podno Trsatskih stuba i u ulici Franje Račkog podno 
stuba koje preko Bošketa vode na Trsat.  
 

• Pročitan je odgovor Ministarstva turizma, Službe turističke inspekcije, Područne jedinice 
Rijeka od 16.10.2015., vezano za ugostiteljski objekt RICITRUS, A.K.Miošića 11 (URBROJ 
32/2015). 

Obavljen je nadzor i utvrđeno da ugostiteljski objekt RICITRUS ima važeće rješenje Službe za 
gospodarstvo Rijeka, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti iz skupine barovi vrste caffe bar, kojim 
je obuhvaćeno i usluživanje na otvorenom, odnosno putem terase.  
Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje odgovor Službe turističke inspekcije.  

 
 
AD 6 
 
O dopisu MO Luka Vijeće je raspravilo po 2. točkom dnevnog reda. 

 

 
 
 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Davorka Milanović dr. sc. Tea Čaljkušić-Mance 
 


