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PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
             GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK   
VIJEĆE MJESNOG ODBORA      

 
KLASA: 026-02/08-26/10 
URBROJ: 2170/01-09-10-09-10 
Rijeka, 09.09.2009. 
 

 
Z A P I S N I K 

 10. SJEDNICE VMO CENTAR – SUŠAK  
 

10. sjednica VMO Centar – Sušak u 2009. godini  održana je 09.09.2009 (srijeda) s početkom u 
10:00 sati u prostorijama MO Centar – Sušak, A. Kačića Miošića 8 A / 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

 
Sjednici nisu prisustvovali: 

- Martin Ježek, zamjenik predsjednika VMO 
- Tea Čaljkušić Mance, član VMO  
 

Sjednici su prisustvovali gosti: 
- Jozo Ćorić, pomoćnik načelnika 3. policijske postaje  
- Dalibor Matijević, kontakt policajac za MO Centar – Sušak i MO Pećine 

 
Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice VMO Centar – Sušak: 

 - Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO gosp. Viktor Merle i predložio slijedeći : 
 

DNEVNI RED 

 

1. Policajac u zajednici 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Prijava programa kulture  
4. Primjedbe na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o načinu korištenja prostora za 

potrebe mjesne samouprave  
5. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Centar – Sušak pozdravio je goste, gdina. Jozu Ćorića, 
zamjenika načelnika 3. policijske postaje i gdina. Dalibora Matijevića, kontakt policajca nadležnog 
za MO Centar - Sušak i MO Pećine. Upoznao je goste sa idejom vijećnika da mjesni odbor 
postane spona izmeñu grañana i policije te na taj način projekt "policajac u zajednici" počne s 
realizacijom i na području ovog mjesnog odbora. Vijećnici predlažu da kontakt policajac bude 
nekoliko sati tjedno u prostorijama mjesnog odbora kako bi mu se zainteresirani grañani mogli 
obratiti za pomoć, pritužbe, prijedloge i slično. 
Gdin. Ćorić podupire suradnju s grañanima bez kojih, naglašava, policija ne može biti dovoljno 
učinkovita. Uloga kontakt policajca upravo je neposredna suradnja s grañanima i intervencija po 
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potrebi. Kontakt policajac meñutim, ne radi samo ove poslove već se on rasporeñuje i na druge 
zadatke izvan mjesnih odbora Centar – Sušak i Pećine. Zato je potrebno precizirati vrijeme kada bi 
on bio na raspolaganju grañanima u prostorijama mjesnog odbora.  
Gdin. Ćorić je istaknuo da već imaju iskustava u suradnji sa nekim riječkim mjesnim odborima u 
kojima su postavili "sandučić povjerenja" kako bi grañani koji možda žele ostati anonimni mogli i na 
taj način policiji dostavljati svoje pritužbe, prijave, prijedloge, pohvale i slično. Iskustva su dobra, ali 
mora naglasiti su ti sandučići često predmet devastacije od strane neodgovornih grañana pa 
predlaže da se sandučić postavi unutar prostora mjesnog odbora. 
Gdin. Matijević predlaže da se sandučić postavi u gradskim prostorijama na adresi Titov trg 3, koja 
je frekventna i odgovarala bi grañanima s područja oba mjesna odbora. 
Vijećnici smatraju da sandučić može stajati i u mjesnim odborima i na Titovom trgu 3. 
Gdin. Merle, predsjednik VMO takoñer predlaže da se početak ove suradnje, kada sve bude 
spremno, objavi u medijima kako bi se grañani upoznali s mogućnošću osobnog obraćanja kontakt 
policajcu u prostorijama mjesnog odbora, kao i s mogućnošću korištenja "sandučića povjerenja" za 
one koji žele ostati anonimni.   
 
Zaključeno je: 

- do slijedeće sjednice potrebno je precizirati dan i vrijeme koje bi kontakt policajac provodio 
u prostorijama MO 

- tajnica MO će se raspitati kod nadležnih o mogućnosti postavljanja sandučića na adresi 
Titov trg 3 

- Tajnica će obavijestiti MO Pećine kako bi se i oni mogli priključiti projektu "policajac u 
zajednici" 

 
AD 2 

 

• Na dan održavanja sjednice u prostorije mjesnog odbora pristupila je gña. Sonja Matuslović 
sa adrese Strossmayerova 18 (098/183-7803) i požalila se na susjedu Slavicu Aleksić iz 
čijeg stana dopire neugodan miris. Gña. Matuslović vjeruje da je to od pasa koje ona drži u 
stanu, a čiji broj nitko više ne zna. To je problem s kojim se stanari bore već duže vrijeme, a 
obraćali su se policiji i društvu za zaštitu životinja koje je već ranije zbrinulo nekoliko pasa, 
ali problem smrada je ostao i dalje. Vijećnici su iskoristili nazočnost policije i upoznali ih s 
ovom žalbom.  

Zaključeno je da gdin. Matijević obiñe Strossmayerovu 18 i izvidi što se dogaña u stanu gñe. 
Aleksić, te o tome izvijesti mjesni odbor. 
 

• Vijećnici takoñer koriste prisustvo policajaca da ih upoznaju s problemom ugostiteljskog 
objekta "Lujza" u Franje Račkoga 68, za koju su tražili skraćenje radnog vremena od OGU 
za poduzetništvo radi buke i rada izvan radnog vremena. Dobili su negativan odgovor. 

Po savjetu gdina. Ćorića, zaključeno je da se Vijeće MO Centar – Sušak pismeno obrati 3. 
policijskoj postaji s upitom o njihovim intervencijama i saznanjima o eventualnim prekršajnim 
prijavama koje bi mogle biti osnov za pokretanje skraćivanja radnog vremena ugostiteljskog 
objekta "Lujza".  
 
AD 3 

 

Gdin. Merle podsjeća vijećnike o obilježavanju Dana mjesnog odbora o kojima su diskutirali na 
prošloj sjednici. Gdin. Bekljanov, misli da u tu svrhu treba potaknuti suradnju s Klubom umjetnika 
na Sušaku koji djeluje na području ovog mjesnog odbora. S njihovom pomoći moglo bi se 
organizirati likovne radionice. Predsjednik VMO dodaje da u skladu sa izmjenom odluke o 
korištenju prostora MO vijećnici mogu računati i na sudjelovanje u programima mjesnog odbora 
vokalnih skupina koje ovdje vježbaju, a to su klapa "Morčići" i grupa "Rivers".  
Zaključeno je da se izradi program kojim će se od Odjela gradske uprave za kulturu zatražiti 
sredstva za financiranje kulturnog programa: likovne radionice u suradnju sa K.U.N.S.-om i 
koncertnog programa u suradnji sa spomenutim vokalnim skupinama.  Naziv programa bi bio 
"Proljeće na Sušaku". 
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AD 4 
 

 Vijeće mjesnog odbora Centar - Sušak razmotrilo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 
načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave, te donijelo slijedeću primjedbu/ 
prijedlog: 

• Čl. 11. Odluke  - udrugama i grupama koje sudjeluju u realizaciji aktivnosti mjesnog odbora 
treba dopustiti više od 30 sati korištenja prostora u kalendarskoj godini.  
Predlaže se da se daju ovlasti VMO da samostalno odlučuje o broju sati korisnika prostora 
na koje se odnosi čl. 11.  

Predlaže se da se Vijeću i u nekim drugim prilikama da mogućnost da samostalno, a u dogovoru 
sa Odjelom za gradsku samoupravu i upravu, odluči o korištenju prostora. 
Tajnica će prijedlog Vijeća MO proslijediti nadležnim službama. 
 
AD 5 
 

• Gdin. Bekljanov je upoznao vijećnike o slobodnom terminu u dvorani DŠR Sušak, subotom 
od 9:00 do 10:00 sati u kojem bi rekreativni nogomet igrali dječaci O.Š. Centar. S tim je 
upoznao ravnateljicu škole kao i profesoricu tjelesne kulture. 

Tajnica će na adresu ravnateljice poslati dopis u kojem se traži njena dozvola za izvjesiti plakat-
obavijest na oglasnoj ploči škole, kako bi se zainteresirani mogli prijaviti. 
Osim toga postoji još jedan slobodan termin u istoj dvorani u kojem će nastojati organizirati fitness 
za žene s područja ovog mjesnog odbora. 
 

• Gdin. Bekljanov predlaže da se do slijedeće sjednice razmisli o prijavi sportskog programa 
za 2010. godinu koji bi se podnio Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu. 
Spreman je i slijedeće godine aktivno raditi na ovom dijelu, a posebno zato što može 
računati na pomoć gdina. Grubića koji je izrazio želju za uključenjem u rad mjesnog odbora 
i to posebno u sportskom segmentu. Kontaktirati će ga telefonom i dogovoriti suradnju 

 
 
Sjednica je završena u  12:00 sati. 
 
 
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednik VMO Centar - Sušak 
 
Davorka Milanović                                                                                 Viktor Merle 
 


