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Z A P I S N I K 
 15. SJEDNICE VMO CENTAR – SUŠAK  

 

 

15. sjednica VMO Centar – Sušak u 2009. godini  održana je 21.12.2009 (ponedjeljak) s početkom 
u 10:30 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 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Sjednici nisu prisustvovali: 

- Tea Čaljkušić Mance, član VMO  
- Ivan Budiselić, član VMO 
 

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

 
DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice  
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 

Zapisnik sa 14. sjednice je jednoglasno usvojen. 
 
AD 2 
 
 

• Predsjednik VMO Centar – Sušak izvijestio je prisutne da je spreman dopis za Rijeka 
promet sa popisom ljudi kojima je potrebno omogućiti parkiranje po povlaštenoj cijeni na 
Delti ili Školjiću. Tajnica će pokušati dogovoriti kratak sastanak sa direktoricom Rijeka 
prometa gñom. Bacinger na kome će joj predsjednik VMO Centar – Sušak osobno uručiti 
dopis i inzistirati na hitnom postupanju.  

 
• Predsjednik VMO Centar – Sušak pročitao je prisutnima dopis Odjela gradske uprave za 

komunalni sustav kojim se odobrava postavljanje fiksnih stupića na nogostupu od zgrade 
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na adresi Titov trg 2 do mosta na Rječini. Kopiju dopisa tajnica će proslijediti i gdinu. 
Marašu, Titov trg 2, koji je u ime stanara sa te adrese i inicirao postavu stupića na toj 
lokaciji još u 2008. godini. 

 
AD 3 

 
 
• Predsjednik VMO Centar – Sušak izvijestio je prisutne da je u Novom Listu od 18. prosinca 

izašao članak vezan za prijedlog DPU-a bivše tvornice papira koji će se, prema napisu u 
članku, uskoro staviti na javnu raspravu, jer je grañevina na početku kompleksa konačno 
dobila zeleno svjetlo konzervatora. Budući da su vijećnici zainteresirani, a već su 
prisustvovali prethodnoj raspravi, predsjednik predlaže da se početkom 2010. godine 
nazove gña. Thea Karlavaris u Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 
gospodarenje zemljištem, kako bi se na vrijeme informirali o proceduri. 

 
• Gdin. Martin Ježek, zamjenik predsjednika VMO je zapitao prisutne u kojoj je fazi igralište 

na kojem se radi već tri godine zajedno sa mjesnim odborima Luka i Školjić. Predsjednik ga 
je informirao da projekt igrališta na odobrenju u Luci Rijeka i još uvijek se čeka njihov 
odgovor. 

 
• Gdin. Martin Ježek je vijećnicima prenio molbu gñe. Tee Čaljkušić Mance za korištenjem 

prostora mjesnog odbora u svrhu organizacije dočeka Nove 2010. godine. Nakon duže 
rasprave vijećnici su se složili, uz napomenu da tajnica provjeri da li je ta svrha najma još 
uvijek moguća ili je ukinuta kao što je najavljeno. 

 
• Predsjednik VMO Centar – Sušak predlaže da se u idućoj godini razmisli o organiziranju 

sastanka sa ovlaštenim osobama zgrada sa područja ovog mjesnog odbora kako bi i oni 
iznijeli eventualne probleme. Na taj način bi se potaknula i pojačala suradnja izmeñu 
grañana i mjesnog odbora. Vijećnici podržavaju ovu inicijativu. 

 
 
 
 
Sjednica je završena u  11:30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od  2 (dvije)  stranice. 
 
 
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednik VMO Centar - Sušak 
 
Davorka Milanović                                                                                 Viktor Merle 
 


