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Z A P I S N I K 

 13. SJEDNICE VMO CENTAR – SUŠAK  
 

13. sjednica VMO Centar – Sušak u 2009. godini  održana je 09.11.2009 (ponedjeljak) s početkom 
u 9:30 sati u prostorijama MO Centar – Sušak, A. Kačića Miošića 8 A / 1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

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

 
Sjednici nisu prisustvovali: 

- Tea Čaljkušić Mance, član VMO  
 

 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO gosp. Viktor Merle i predložio slijedeći : 
 

 
DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice  
2. Doček djeda Božičnjaka 
3. Božićni koncert 
4. Tekuća komunalna problematika 
5. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Zapisnik sa 12. sjednice je jednoglasno usvojen. 
 
AD 2 
 

VMO Centar – Sušak se slaže da se Doček djeda Božićnjaka planira kao i proteklih godina: 
prigodna predstava, podjela poklona za djecu uz skromni domjenak. U tijeku su prijave djece. 
Tajnica će po izvršenim prijavama poslati pozivnice na kućnu adresu, koje će ujedno biti i ulaznice 
za djecu.  

Zamoliti će se tajnica MO Pećine gña. Sonja Čuić da  i ove godine organizira za ovaj MO 
predstavu u izvedbi Udruge "Za bolji svijet".   

Pokloni će se naručiti u Fancy doo s kojima se surañivalo i ranije.  
Nabavka hrane, pića slastica i grickalica za djecu  obaviti će se u Plodinama d.d. ili 

Brodokomercu d.o.o.   
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AD 3 

 
Vijećnici MO Centar - Sušak organizirat će i ove godine Božićni koncert za svoje sugrañane. 

Koncert će izvesti klapa MORČIĆI i vokalna skupina RIVERS. Zadužuje se tajnica za kontakt s 
izvoñačima kako bi se dogovorio točan datum i poslale pozivnice. Nakon koncerta slijedi mala 
zakuska koju će se naručiti u Plodinama d.d. ili Brodokomercu d.o.o.   
 
AD 4 

 

• Predsjednik VMO, gdin. Viktor Merle smatra da se za problem ugostiteljskog objekta Lujza 
u ulici Franje Račkoga nazove državni inspektorat i to ne samo radi produženog radnog 
vremena već i zbog izvedbe ventilacije na stubište susjedne zgrade F. Račkoga 70.  

• Gdin Bekljanov, član VMO traži da se u Ružićevoj ulici izmeñu poduzeća Arcus d.o.o. i 
trafostanice postavi dodatni kontejner za smeće jer postojeći nisu dostatni. 

• Gdin Bekljanov je prenio vijećnicima pritužbe stanara na lupanje poklopaca šahti u ulici 
Franje Račkoga.  

Po savjetu komunalnog redara gdina. Karića, tajnica će nazvati gdina. Grbelja u Vodovod i 
kanalizaciju d.o.o. i iznijeti problem. 
• Gdin. Bekljanov, član VMO je izvijestio prisutne da još čeka popis grañana koji stanuju u 

ulici Franje Račkoga za koje bi Vijeće kod Rijeka prometa d.d. tražilo mogućnost 
povlaštene cijene parkiranja na Delti ili Školjiću. 

 
 
AD 5 

 

Gdin. Bekljanov predlaže Vijećnicima osnivanje Pododbora za kulturu.  
Tajnica će organizirati i pozvati na sastanak ravnateljicu O.Š. Centar zajedno sa profesoricom 
likovnog, te ljude koji se bave likovnom kulturom u ovom kvartu, kako bi im se prezentirale 
planirane kulturne aktivnosti mjesnog odbora u 2010. godini. Popis ljudi će dati gdin. Bekljanov. 
 
Sjednica je završena u  10:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  2 (dvije)  stranice. 
 
 
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednik VMO Centar - Sušak 
 
Davorka Milanović                                                                                 Viktor Merle 
 


