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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-26/5 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  12.05.2011. 
                                    

   
ZAPISNIK  

12. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 
 

12. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 12.05.2011. (četvrtak) s početkom u 18.00 sati u 
prostorijama MO Centar - Sušak, A. Kačića Miošića 8A/1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

 
Ostali nazočni: 

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Tea Čaljkušić Mance, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice VMO Centar – Sušak od 26.04.2011. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Pripreme za programske aktivnosti: "Proljeće na Sušaku", rukometni turnir na 

Podvežici, mjerenje tlaka i šećera u krvi 
2. Obilježavanje dana Sv. Vida u organizaciji Direkcije za mjesnu samoupravu 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Informacija o igralištu na Delti 
5. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.                 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća je predložio da se dio programskih aktivnosti VMO Centar – Sušak odgodi za 
jesen. Već je blizu kraj škole i neće se stići organizirati likovna radionica "Proljeće na Sušaku" u 
kojoj uglavnom sudjeluju školska djeca.  
Sportski dio aktivnosti će održati kako je planirano. Rukometni turnir za djevojčice – zajedno sa 
MO Podvežica 28. svibnja o.g., a nogometni turnir u sklopu otvorenja novog igrališta na Delti 11. 
svibnja. Troškove rukometnog turnira snositi će se zajedno sa MO Podvežica, a trošak 
malonogometnog turnira zajedno sa MO Luka i MO Školjić.  
Takoñer bi se u lipnju organiziralo mjerenje tlaka i šećera u krvi u suradnji sa Gradskim društvom 
Crvenog križa.   



 2/2 

Zaključak: 

Vijećnici se slažu s predloženom dinamikom odvijanja programskih aktivnosti. 

 
AD 2 
 
Zamjenik predsjednika VMO Centar – Sušak, g. Božidar Bekljanov predložio je prisutnima da za 
obilježavanje Dana Sv. Vida u organizaciji Direkcije za mjesnu samoupravu, MO Centar – Sušak 
sudjeluje sa jednim parom igrača za briškulu i trešetu.  
 
Zaključak: 

Vijećnici se slažu s prijedlogom g. Bekljanova. 

 
AD 3 
 
Vijećnik Ivica Samardžić je istaknuo da grañani koji stanuju u Strossmayerovoj ulici negoduju radi 
predloženog rješenja za traženu signalizaciju koja bi upozoravala vozače na pješački prijelaz kod 
kućnog broja 20. Ukidanje parkirnih mjesta koja se predlažu u dopisu Rijeka prometa od 
20.04.2011. g. smatraju nedopustivim, obzirom da je nedostatak parkirališnih mjesta jedan od 
"gorućih" problema u gradu.   
 
Zaključak: 

Predsjednik Vijeća će iskoristiti sastanak dogovoren kod direktorice Rijeka prometa d.d. 
zakazan radi peticije grañana iz Šetališta 13. divizije i iznijeti negodovanje grañana vezano 
za predloženo rješenje uz pješački prijelaz u Strossmayerovoj ulici. 
 
AD 4 
 
Predsjednik je informirao prisutne da će igralište na Delti biti završeno i prije plana – početkom, 
umjesto sredinom lipnja o.g. To je otvorilo mogućnost njegovog "otvorenja" 11. lipnja, uoči Dana 
Sv. Vida i organizacije malonogometnog turnira zajedno sa mjesnim odborima Luka i Školjić te 
Direkcijom za mjesnu samoupravu, što je ušlo u gradski Program obilježavanja Dana Sv. Vida. 
Propozicije će pripremiti Pododbor za sport Mo Luka, a 13. svibnja je sastanak u Direkciji za 
mjesnu samoupravu vezan za dogovor o organizaciji turnira. 
 
Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje informaciju o igralištu 

 
AD 5 
 
Tajnica je obavijestila prisutne da se na akciju "Birajmo najljepšu okućnicu balkon i prozor" nije 
prijavilo dovoljan broj grañana. Ima samo tri prijave. 
Zaključak: 

Odustati će se od ove programske aktivnosti. 

  
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 


