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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/11-26/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-11-2 
Rijeka,  13.12.2011. 
                                    

   
ZAPISNIK  

19. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 
 

19. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 13.12.2011. (utorak) s početkom u 9.30 sati u 
prostorijama MO Centar - Sušak, A. Kačića Miošića 8A/1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Viktor Merle, predsjednik VMO 
- Ivan Budiselić, član VMO 
- Ivica Samardžić, član VMO 

 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Božidar Bekljanov, zamjenik predsjednika VMO 
- Tea Čaljkušić Mance, član VMO 
 

Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VMO Centar – Sušak od 22.11.2011. 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

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

 
DNEVNI RED 

 
1. Pripreme za doček Djeda Božićnjaka i Božićni koncert 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
           
 
AD 1 
 

• Predsjednik Vijeća je informirao prisutne da je za Doček Djeda Božićnjaka prijavljeno 50 
djece. Pozivnice su poslane. Pokloni za djecu se očekuju danas, 13.12.2011. Doček Djeda 
Božićnjaka se i ove godine organizira u dvorani OŠ Centar jer je primjerenija broju 
prijavljene djece koja će doći u pratnji barem jednog roditelja. Sa OŠ Centar je dogovorena 
priredba u izvedbi učenika škole. Nastupiti će petnaestoro djece pa su i za njih naručeni 
skromni darovi.  

• Ovogodišnji Predblagdanski koncert će se organizirati zajedno sa susjednim Mjesnim 
odborom Luka u sjedištu Zajednice Talijana Rijeka, Circolu, Uljarska 1. Sa predsjednicom 
Zajednice Talijana Rijeka, gñom. Agnese Superina je dogovoren termin 18. prosinca 2011. 
s početkom u 19,30. Izvoñači će biti klapa „Morčić“ i grupa „Rivers“. Pozivnice su poslane. 
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U troškovima organizacije koncerta sudjelovat će oba mjesna odbora, Luka i Centar – 
Sušak.  

Zaključak: 
Vijećnici su meñu sobom podijelili aktivnosti koje je još potrebno obaviti za organizaciju 
Dočeka Djeda Božićnjaka i Predblagdanskog koncerta. U Circolu. 
 
 
AD 2 
 
Prisutni su se upoznali sa zaprimljenim i upućenim dopisima: 

• Rijeka promet d.d. – upućen dopis vezan za zahtjev grañana koji stanuju u ulici Franje 
Račkog i traže postavljanje stupića duž cijele ulice. Navedena je i ostala problematika koja im 
je od važnosti u svakodnevnom životu, a koju su iznijeli na sastanku u prostorijama Mjesnog 
odbora Centar – Sušak održanog15.11.2011., s predstavnicima stanara te ulice.   

Zaključak: 
Vijećnici se slažu sa sadržajem upućenog dopisa. 
 
• Predsjednik VMO je podsjetio prisutne da još uvijek nije zaprimljen odgovor Gradonačelnika 

vezan za upit mjesnog odbora o prenamjeni korištenja prostorija namijenjenih Klubu 
umirovljenika s područja Centar – Sušak.  

Zaključak: 

Uputiti će se požurnica uredu Gradonačelnika.  
 

• Upućen dopis Odjelu gradske uprave za komunalni sustav vezan za postavljanje rasvjete na 
igralište na Delti, nije dao rezultate.  

Zaključak: 

Predsjednici mjesnih odbora Luka i Centar – Sušak će zatražiti sastanak kod pročelnice OGU 
za komunalni sustav, gñe. Irene Miličević. 
 
 
 
AD 3 
 
Predsjednik VMO g. Viktor Merle informirao je prisutne o upućenoj zamolbi za pomoć u realizaciji 
programa Vijeća Mjesnog odbora Centar – Sušak Jadranskim vratima d.d. (kontejnerski terminal).  
Zaključak: 

Vijeće se slaže s upućenim dopisom.   
 

Obzirom na dolazeće blagdane vijećnici su raspravili o pomoći socijalno najugroženijim obiteljima s 
područja mjesnog odbora. Kao i prošle godine, trebalo bi za te obitelji kupiti poklon pakete i odnijeti 
im prije Božića. 
Zaključak: 

Tajnica će ažurirati spisak sa patronažnom sestrom Anom Radošević pa će vijećnici 
organizirati dostavu poklon paketa za socijalno ugrožene obitelji iz kvarta. 
 
 
Sjednica je završila u 10.30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 


