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

 
KLASA: 026-02/08-26/14 
URBROJ: 2170/01-09-10-09-14 
Rijeka, 04.12.2009. 
 

 
Z A P I S N I K 

 14. SJEDNICE VMO CENTAR – SUŠAK  
 

14. 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 
- 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  
 

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

 
DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice  
2. Doček djeda Božićnjaka i Božićni koncert 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 

 

Zapisnik sa 13. sjednice je jednoglasno usvojen. 
 
AD 2 

 

Predsjednik VMO Centar – Sušak izvjestio je prisutne da organizacija Dočeka djeda 
Božićnjaka i Božićnog koncerta teče po planu: 

- održat će se 09. prosinca s početkom u 18:30 sati; 
- tajnica je poslala pozivnice prijavljenoj djeci 
- kao i proteklih godina udruga "Za bolji svijet" će izvesti prigodnu predstavu pod nazivom 

"Priča sa sjevera" nakon što završe u MO Pećine; 
- gdin. Budiselić i tajnica će u ponedjeljak, 7. prosinca otići u nabavku u Brodokomerc novu 

d.o.o. kako bi kupili hranu i piće za programe "Doček Djeda Božićnjaka" i "Božićni koncert" 
- Djeda Božićnjaka će glumiti gdin. Martin Ježek; 
- Pokloni djeci su isporučeni kako je i dogovoreno s obrtom "EB"; 



Grad Rijeka ,MO CENTAR - SUŠAK,A.Kačića Miošića 8A /1 , 51000 Rijeka, Hrvatska                                                                                              www.rijeka.hr 
Tel.38551371-138,Fax:371-155                                                                                                                                                                                    E-mail: mo.centar-susak@rijeka.hr 
                                                                      

- Izvoñači - vokalna skupina Rivers i klapa Morčić su potvrdili nastup 11. prosinca s 
početkom u 19:00 sati; 

- tajnica je poslala pozivnice za koncert na dogovorene adrese 
Gdin. Merle je predložio, a vijećnici su se složili da se dio slastica namijenjenih domjencima u 

ova dva programa pokloni djeci, štićenicima dječjeg doma Mira Raduna Ban.  
 

AD 3 
 

• Dogovoreno je da se u Rijekapromet d.d. na ruke gñe. Bacinger, kopija gdinu. Borčiću 
pošalje popis ljudi iz Ružićeve i ulice Franje Račkoga, kako bi se za njih pribavila dozvola 
nadležnih službi za parkiranje na Školjiću ili Delti. 

• Vijeće se složilo da se gñi. Bojer uputi dopis kojim će ju se izvijestiti da je VMO Centar – 
Sušak poduzelo sve što je u nadležnosti mjesnog odbora vezano za problem s Arcus d.o.o. 
Dopisu će se priložiti i kopija dopisa Odjela gradske uprave za komunalni sustav od 
25.11.2009. 

• Dogovoreno je da se u Rijekapromet d.d. uputi zahtjev za postavljanjem stupića ispred 
ulaza u trgovinu NATUREL, F. Račkoga 6, gdje radi svakodnevno nepropisno parkiranih 
automobila pješaci jedva prolaze, a to je nemoguće majkama s dječjim kolicima ili 
invalidima. 

 
 
AD 4 

 

Gdin. Bekljanov predlaže Vijećnicima da se 630,00 kn koje su ostale od ukupno 1.500,00 kn na 
koje ima pravo peteročlano Vijeće mjesnog odbora na godišnjoj razini, potroši na kupovinu 
rekvizita potrebnih za žensku rekreaciju. Vijećnici su se složili s prijedlogom. 
 
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 
 


