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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-26/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  08.09.2011. 
                                    

   
ZAPISNIK  

15. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 
 

15. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 08.09.2011. (četvrtak) s početkom u 10.00 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 14. sjednice VMO Centar – Sušak od 18.08.2011. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Plan organizacije programskih aktivnosti: 

• "Proljeće na Sušaku" 
• ekološki program 

2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
           
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Viktor Merle podsjetio je vijećnike o dosad učinjenom: 

a) kontaktiran je gdin. Marin Peran, voditelj Kluba podvodnih aktivnosti "3. MAJ" s kojim je 
potvrñen datum akcije, te dogovoren broj ronioca od 6 ili 8 ljudi 

b) nabavljene su vreće (propusne) za prikupljanje otpada 
c) sa članovima ŠRD "Luben" je dogovoreno da se uključe sa 2 barke 
d) profesorica likovne kulture gña. Silvana Konjevoda se uključila u organizaciju likovne 

radionice: dovesti će djecu iz OŠ Centar, osigurati će razglas i mikrofon, kontaktirati i još 
neke profesore kako bi doveli svoju djecu 

e) gdin Damir Čargonja (K.U.N.S.) je potvrdio da je spreman i ovaj puta osigurati prvu 
nagradu za odrasle slikare - samostalnu izložbu za autora pobjednika u kategoriji odraslih. 
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Ponudio je takoñer i pomoć za razglas ukoliko to bude potrebno. 

Zaključak: 

Potrebno je još osigurati: 
• materijal za slikanje - podloge te papira raznih debljina koji će biti potrebni za 

slikanje i izradi malih barčica – očekuje se donacija STUDIO GRAF-a. 
• drvene štapiće (za jarbole) 
• animatora i kostim (klaun?) – KUC Kalvaria još uvijek ne radi i glumci nisu na okupu. 

Pokušati će se sa udrugom SMART čije članove čine volonteri. 
• okrijepu za djecu 
• prostor na Titovom trgu 16a – "kutić za okrijepu" – kontaktirati će se g. Jakovac iz 

OGU za komunalni sustav, Direkcija poslovni prostori 
Vijećnici su podijelili zadatke meñu sobom. Sastati će se slijedeći tjedan kako bi 
izvjestili o učinjenom. 
 

 
AD 2 
 

• Pročitan je odgovor Jadranskih vrata d.d., g. A.P. Passara, na dopis Mjesnog odbora koji 
mu je upućen 23. kolovoza u ime grañana koji stanuju u blizini kontejnerskog terminala i 
žale se na buku, kao i na kolone kamiona duž ulice A.K. Miošića. 

 
Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje pismo i u njemu navedene argumente. 
 

• G. Viktor Merle predlaže da se pročelnici Ireni Miličević uputi zahtjev za postavljanjem 
svjetla na igralištu na Delti kao i hidrant s pitkom vodom. Grañani sugeriraju i sadnju 
nekoliko stabala uz igralište. 

 
Zaključak: 

Vijeće je prihvatilo prijedlog i dopis sa zahtjevom za postavljanjem rasvjete i vode, te sadnju 
primjerene vegetacije uz igralište na Delti, uputiti će se u OGU za komunalni sustav, 
pročelnici Ireni Miličević. 
 

• Zamjenik predsjednika g. Bekljanov je izvjestio prisutne da još uvijek nije ništa poduzeto 
ispred ulaza u zgradu Franje Račkoga 5, iako se Rijeka promet d.d. obvezao iscrtati 
horizontalne oznake zabrane zaustavljanja i parkiranja na tom prostoru. 

 
Zaključak: 

Uputiti će se požurnica Rijeka prometu d.d. 
 

• Uočena su oštećenja crvenih pločica na Titovom trgu ispred hotela Kontinental.  
 
Zaključak: 

Na terenu će se utvrditi oštećenja, fotografirati, te uputiti dopis nadležnoj gradskoj službi  

• G. Bekljanov ističe da je upozoren od strane grañana na oštećenja na postolju Spomenika 
osloboñenju Rijeke – nije osobno provjerio. 

 
Zaključak: 

Na terenu će se utvrditi oštećenja, fotografirati, te uputiti dopis nadležnoj gradskoj službi. 
 
 
AD 3 
 

• Pročitan je dopis OŠ Centar  - zamolba za korištenje igrališta na Delti u jutarnjim satima od 
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8 – 10 sati.  

Zaključak: 

Kontaktirati će se profesorica tjelesnog iz OŠ Centar. Predložit će se dogovor za termine 
na igralištu sa profesorima iz OŠ Nikola Tesla i grañevinske škole.  
 
• Zamjenik predsjednika g. Božidar Bekljanov podsjeća na termine koje koristi Mjesni odbor u 

DŠR "Sušak". Pita se da li je termin u subotu od 10 do 11 sati korišten za žensku 
rekreaciju.   

Zaključak: 

Preispitat će se potrebe mjesnog odbora za korištenjem termina u DŠR "Sušak".  
 
• Tajnica je upoznala vijećnike sa zaprimljenim materijalom vezanim za Zakon o postupanju 

s nezakonito izgrañenim zgradama (NN 90/11). Javni poziv će se izvjesiti na oglasnoj ploči 
mjesnog odbora, a Pozive za podnošenje zahtjeva će u jednom dijelu vijećnici podijeliti 
ovlaštenim osobama.   

 
 
 
Sjednica je završila u 11.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 


