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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-26/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  30.06.2011. 
                                    

   
ZAPISNIK  

13. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 
 

13. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 30.06.2011. (četvrtak) s početkom u 10.30 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 12. sjednice VMO Centar – Sušak od 12.05.2011. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Osvrt na održane programske aktivnosti 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
           
 
AD 1 
 
U lipnju 2011. održan je sportski program Vijeća MO Centar – Sušak. Vijećnici su se u kraćem 
razgovoru osvrnuli na održana dogañanja. Ovogodišnji malonogometni turnir organiziran je 
zajedno sa Direkcijom za mjesnu samoupravu i dva mjesna odbora Luka i Školjić. Turnir je takoñer 
organiziran u cilju otvaranja novog igrališta na Delti, te bio uvršten gradski program obilježavanja 
dana Sv. Vida. Na turniru je sudjelovalo 12 ekipa od kojih su 11 bile ekipe mjesnih odbora i 12-ta 
ekipa bila je ekipa "Direkcije". Osim nogometnog održan je i rukometni turnir za djevojčice u 
suradnji sa MO Podvežica, nakon jednog odgañanja radi lošeg vremena. Vijećnici su se složili da 
su održane sportske aktivnosti protekle u redu. 
Predsjednik je podsjetio da je ovogodišnji malonogometni turnir, radi gore opisanih razloga uključio 
velik broj sudionika što je iziskivalo i veća sredstva na nekim pozicijama koje sada odstupaju od 
planiranih. Predložio je rebalans financijskog plana. 
Zaključak: 
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Vijećnici se slažu s predloženom rebalansom financijskog plana. 
 

 
AD 2 
 
Predsjednik je upoznao vijećnike sa zaprimljenim dopisima nadležnih službi:  

• Vodovod i kanalizacija d.o.o. – odgovor na upit gñe. Maje Willheim, Bošket 12, koja se 
putem rubrike "Pitajte – odgovorit ćemo" žalila na neugodne mirise na stubama na Bošketu 
uzrokovane lošom kanalizacijskom izvedbom.  

Zaključak: 

Preslika odgovora Vodovoda i kanalizacije dostaviti će se na adresu gñe. Maje Willheim. 
 

• OGU za komunalni sustav – odgovor na zahtjev VMO CERntar – Sušak ua uklanjanjem 
grafita ispred hotela Kontinental.  

Zaključak: 

Grafiti će se ukloniti koliko to bude moguće u što skorijem vremenu. 
 
Gdin. Božidar Bekljanov je uočio da su ispred zgrade Franje Račkoga 12 polegnuta dva stupića na 
nogostupu.  
Zaključak: 

Zatražiti će se zamjena stupića od Rijeka prometa d.d. 
 
Gdin. Budiselić je prijavio nelogičan položaj prometnog znaka pred ulazom u dvorište mjesnog 
odbora. Okrenut je tako da ga vozači uopće ne vide. 
Zaključak: 

Od Rijeka prometa d.d. će se zatražiti objašnjenje ili ispravak položaja znaka koji upućuje na 
obavezan smjer skretanja iz ulice A.K.Miošića. 
 
Gdin. Viktor Merle je uočio neprimjereno ukošen znak na početku ulice A.K.Miošića, ispred 
pješačkog prijelaza. Vozači ga prekasno uoče pa može biti opasno za pješake. 
Zaključak: 

Od Rijeka prometa d.d. će se zatražiti ispravak položaja znaka. 
 
 
AD 3 
 
Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenom zamolbom Koordinatora takmičenja u PGŽ, g. Nevena 
Jušića za korištenjem igrališta na Delti. Igralište bi se koristilo za potrebe odigravanja županijskog 
takmičenja u uličnoj košarci, pod motom "ŽIVIMO ŽIVOT BEZ DROGE, JER DROGA UZIMA 
ŽIVOT", u sklopu Sportskih igara mladih 2011. Predloženi termini su 02.07. ili 03.07. 
Zaključak: 

Vijećnici daju pun u suglasnost za organizaciju košarkaških igara na igralištu Delta. 
 
Vijeće je raspravljalo o planiranim aktivnostima iz područja kulture (likovna radionica) i ekologije 
(čišćenje korita Rječine).  
Zaključak: 

Nakon kraće diskusije dogovoreno je da se programske aktivnosti iz područja kulture i 
ekologije organiziraju u rujnu o.g. 
 
Vijećnici su se  upoznali sa zaprimljenom zahtjevom za korištenje prostora MO Centar – Sušak od 
strane "Kršćanskog Centra "Riječ Života".  
Zaključak: 

Radi planiranih aktivnosti u narednom periodu Vijeće daje negativno mišljenje. 
 
Predsjednik je upoznao Vijećnike sa Zahvalnicom koju je primio u ime Mjesnog odbora Centar – 
Sušak. Zahvalnica je dodijeljena mjesnom odboru radi aktivnog sudioništva u projektu udruge Pro 
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torpedo – Rijeka "Oživimo Mrtvi kanal". Projekt udruge se sastojao od niz manifestacija održanih 
od 10. do 29. svibnja 2011. g., kojima udruga nastoji prostoru Mrtvog kanala i oko njega vratiti stari 
značaj nekada glavne riječke luke. Doprinos mjesnog odbora činio je nastup korisnika prostora 
MO, grupe "Rivers" i klape "Morčić" u sklopu navedenih manifestacija. 
 
 
Sjednica je završila u 11.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 


