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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR – SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-05/14-01/25 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-13 
Rijeka,  21.01.2016. 
                                  

GRAD RIJEKA 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
Direkcija za mjesnu samoupravu 
Tripimirova 2/IV,  
51000 Rijeka 

 
 
 

I Z V J E Š Ć E 
O RADU VIJEĆA MJESNOG ODBORA  

ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE 
 
 
1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 

prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 

Vijeće je tijekom 2015. godine provodilo slijedeće aktivnosti: 
• Utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva  

građanima za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja 
mjesnog odbora, putem prijedloga ovlaštenih predstavnika suvlasnika stanova,  
pojedinačnim zahtjevima građana ili grupe građana, te procjenom članova vijeća. 

• Utvrdilo prijedloge malih komunalnih zahvata (Prioritete) za 2016. godinu po stupnju 
važnosti rješavanja problema za građane s područja mjesnog odbora i učestvovalo u 
postupku usklađivanja prioriteta s nadležnim odjelom gradske uprave. 

• Utvrdilo ostale potrebe i interese građana putem održanih sastanaka s ovlaštenim 
predstavnicima stanara te pojedinačnim zahtjevima građana, djelom ih uvažilo i uneslo u 
prijedloge programskih aktivnosti – rada Vijeća mjesnog odbora 

• Izradilo Program rada  Vijeća mjesnog odbora za 2016. 
• Izradilo Financijski plan za 2016. i  Rebalans financijskog plana za 2015. 

 
 
2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci  

Vijeće je održalo 8  sjednica sa ukupno 31  točkom dnevnog reda. 
  

Dana 16. ožujka 2015. godine održan je zbor građana temu: Buka iz ugostiteljskih objekata 
(noćnih klubova), onečišćenja i uništavanje imovine stanara Ružićeve ulice, ulice Franje Račkog, 
Križanićeve ulice te okoliša hotela Continental 
 
 
3. Pokrenute inicijative vijeća 

• Postavljanje putokaza u ulici Franje Račkog podno stuba koje vode preko Bošketa prema 
Trsatu, kao i podno Trsatskih stuba prema istoj destinaciji. 

• Usklađenje pješačkog koridora (zebre) sa postojećim nogostupima uz parkiralište Delta kod 
zapadnog ulaza/izlaza za vozila, jer postojeće rješenje pješake upućuje direktno na 
parkiralište, umjesto na nogostup. 

• Postavljanje horizontalne led rasvjete uz pješački prijelaz u Strossmayerovoj ulici kod 
kućnog broja 18, zbog povećanja sigurnosti pješaka 

• Premještanje pješačkog prijelaza u ulici Franje Račkog, sa lokacije ispred kućnog broja 26 
na lokaciju kod kućnog broja 5, zbog sigurnosti pješaka sa zapadne strane ulice. 
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• Pokrenuta je inicijativa za otvaranjem prostora za djelatnost trgovine novina i duhanskih 
proizvoda (trafike) u Strossmayerovoj ulici, na lokaciji na kojoj se i nekad nalazila, uz 
autobusnu stanicu. 

 
 
4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i 

poboljšanju kvalitete stanovanja 
• Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda i oštećenja objekata 

komunalne infrastrukture na području mjesnog odbora obavljajući povremene analize 
dostavljenih prijava referenta za mjesnu samoupravu o stanju istih, te pokrenulo rješavanje. 
Korištene su i prijave građana i ovlaštenih predstavnika suvlasnika stanara.  

• Temeljem prijave građana, izvršen je očevid na terenu i ishodovana ugradnja dodatne 
prometne opreme na dijelu državne ceste D404 (prilaz željezničkom terminalu 
Brajdica/parkirnim površinama), zbog sigurnosti djece i pješaka na toj površini.   

 
 
5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 

Vijeće nije imalo aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi. 
 
 
6. Ostvarene programske aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja 

Vijeće nije imalo aktivnosti iz područja poduzetništva i održivog razvoja. 
 
 
7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 

Vijeće nije imalo aktivnosti iz područja kulture. 
 
 
8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 

Iz područja sporta organiziran je: 
Malonogometni turnir "5. KUP Delte" – Turnir je održan 29. do 31. svibnja 2015. na otvorenom 
igralištu Delta. Turnir je organiziran u suradnji sa MO Luka, MO Školjić i Direkcijom za mjesnu 
samoupravu. Ova sportska priredba također je dio programa kojim se obilježava Dan sv. Vida. 
Sudjelovalo je 14 ekipa mjesnih odbora i ekipa Grada, što zajedno sa sucima, organizatorima i 
volonterima čine nešto manje od 120 korisnika (učesnika) programa. Na turniru je pobijedila je 
ekipa MO Trsata. 
Suradnja: MO Luka, MO Školjić, Direkcija za mjesnu samoupravu, SDP Rijeka, Ugor d.o.o., GD 
Crveni križ Rijeka, Trgovački obrt P&J. 
 

Za realizaciju je utrošeno: 
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu: 1.100,00 kn 

� majice za učesnike (dio): 1.100,00 kn 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 3.880,49 kn 

� majice za učesnike (ost.): 1.678,75 kn 
� reprezentacija: 2.201,74 kn 

UKUPNO: 4.980,49 kn 
 
 
9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 

Vijeće je organiziralo slijedeće: 
Doček Djeda Božićnjaka -  Priredba se održala u prosincu 2015. u dvorani OŠ "Centar". Program 
je izvelo 40-tak učenika škole: članovi školskog zbora, dramske i recitatorske sekcije, te član 
udruge Pehlinarski feštari. Djeda Božićnjaka je dočekalo oko 30 predškolske djece, što zajedno s 
roditeljima i školskom djecom čini oko 110 korisnika programa. 
Suradnja: OŠ Centar, udruga Pehlinarski feštari. 
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10. Ostvarene programske aktivnosti obuhvaćena programima samouprave 
 

• Malonogometni turnir "5. KUP Delte" – vidi točku 8. 

 
• Doček Djeda Božićnjaka – 14. prosinca 2015. 

� Aktivnost: kulturni dječji program i podjela poklona. 
� Broj korisnika: 70 
Za realizaciju je utrošeno: 
Odjel za gradsku samoupravu i upravu: 3.593,70 kn 

� pokloni za djecu: 3.199,00 kn 
� Djed Božićnjak: 200,00 kn 
� reprezentacija: 194,70 kn 

Donacije: 431,00 kn 
� pokloni za djecu učešće roditelja: 431,00 kn 
   UKUPNO: 4.024,70 kn 

 
 
Vijeće je odustalo od programskih aktivnosti: ekološka akcija, likovna manifestacija "Jesen na 
Sušaku", Božićni koncert i zdravstvena akcija. Za navedene programske aktivnosti u Proračunu 
Grada Rijeke bila su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 11.200,00 kn. 
 
Bankarske usluge za provođenje transakcija na žiroračunu  mjesnog odbora iznose: 325,71 kn 
 
Ukupni troškovi reprezentacije Vijeća Mjesnog odbora: 1.345,48 kn 

� reprezentacija: 995,48 kn 
� osmrtnica: 350,00 kn 

 
Rashodi po programskim aktivnostima: 
Malonogometni turnir "5. KUP Delte"     4.980,49 kn 
Doček Djeda Božićnjaka       4.024,70 kn 
Bankarske usluge                                               325,71 kn 
Redovna programska aktivnost VMO             1. 345,48 kn 
Ukupno:                                                        10.676,38 kn 
 
11. Prihodi i rashodi vijeća 
Vijeću su za programske aktivnosti u 2015. godini u Proračunu Grada Rijeke bila osigurana 
sredstva kako slijedi:        
    
PRIHODI: 

1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (programi) 
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće) 
3. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 
4. Donacije 
 

UKUPNO PRIHODI  

 
 20.000,00 kn 
  1.500,00 kn 
  1.100,00 kn 
     431,00 kn 

 
 23.031,00 kn         

RASHODI : 
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (programi) 
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu (vijeće) 
3. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 
4. Donacije       

 
UKUPNO RASHODI 

 
7.799,90 kn 
1.345,48 kn 
1.100,00 kn 

431,00 kn 
 

10.676,38 kn  
 

         
                                                  
 
 

Predsjednica Vijeća MO Centar - Sušak 
                                                                                       
 dr.sc. Tea Čaljkušić-Mance 


