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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-26/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  10.11.2011. 
                                    

   
ZAPISNIK  

17. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 
 

17. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 10.11.2011. (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 16. sjednice VMO Centar – Sušak od 29.09.2011. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Prioriteti za 2012. godinu – očitovanje VMO 
2. Pripreme za doček Djeda Božićnjaka i Božićmi koncert 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
           
 
AD 1 
 
Prisutni su se upoznali sa tablicom prijedloga prioriteta MO Centar - Sušak za 2012. godinu, 
obrañenih od strane OGU za komunalni sustav. Prikazani su svi prijedlozi MO Centar - Sušak sa 
procijenjenim iznosima potrebnim za realizaciju ili razlogom zbog kojeg prijedlog ne može biti 
uvršten u Plan. Tablica je rañena u suradnji sa Rijeka prometom d.d. i Energom d.o.o. Od 
predloženih deset malih komunalnih zahvata, četiri prijedloga ne mogu biti uvrštena u plan za 
2012. godinu uz pripadajuće obrazloženje nadležnih službi. Od dva prijedloga Vijeće odustaje. 
Nakon kraće diskusije zaključeno je kako slijedi: 

Zaključak: 
Vijeće MO Centar -Sušak je prihvatilo sugestije nadležnih službi na listi prioriteta za 2012. 
godinu od strane OGU za komunalni sustav i sačinilo novu tabeli koja predstavlja 
očitovanje Vijeća na obrañene prioritete za 2012. g., nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini 
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njegov sastavni dio. 

 
 
AD 2 
 
Do kraja 2012. godine, od programskih aktivnosti Vijeća organizirati će se još:  

• Doček Djeda Božićnjaka 
• Božićni koncert 

Zaključak: 

• Vijećnici će na području mjesnog odbora postaviti obavijesti, a tajnica će poslati 
obavijest medijima (Novi list i Radio Rijeka) kako bi se prikupile prijave djece do 
25.11.2011. g. 

• Tajnica će kontaktirati izvoñače i dogovoriti mogući termin koncerta 
 
 
AD 3 
 
Prisutni vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim/upućenim dopisima: 
 

• Pročitano je pismo upućeno Gradonačelniku još 06.10.2011. g., vezano za Klub 
umirovljenika koji se planirao u prostoru pored mjesnog odbora, koji trenutno koristi Udruga 
"ALTHEA".  

Zaključak: 

Pričekat će se do slijedeće sjednice na odgovor Gradonačelnika.  
 
• Pročitan je poziv ovlaštenim predstavnicima stanara ulice Franje Račkoga kojim se 

predlaže sastanak 15.11.2011. u 18,30 sati u prostorijama mjesnog odbora. Tema 
sastanka je postavljanje stupića duž ulice Franje Račkoga i očekuje se očitovanje 
ovlaštenih osoba po tom pitanju.  

Zaključak: 

Nakon sastanka, ovisno o stavu grañana, uputiti će se dopis nadležnim službama.  

 
 
AD 4 
 

• Predsjednik VMO g. Viktor Merle je informirao prisutne o novoj udruzi koja djeluje na 
području mjesnog odbora. Radi se o Klubu "Penkala" koji je smješten u Strossmayerovoj 
24. Udrugu vodi g. Berislav Tomić. Članovi se bave razmjenama znanja: izrada lutki, torbi, 
raznih aplikacija, filcanje vune, obrada drva, razne dekorativne tehnike, sokovi od šumskih 
plodova.... Organiziraju i razne kreativne radionice. Otvoreni su za suradnju s mjesnim 
odborom.  

• G. Božidar Bekljanov je podsjetio vijećnike na upit članova navijačke skupine NK "Orijent", 
koji su takoñer pozivali mjesni odbor na neki vid suradnje. 

Zaključak: 

Tajnica će na jednu od slijedećih sjednica pozvati predstavnika navijačke skupine NK 
"Orijent".  
 

 
Sjednica je završila u 11.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 


