
 1/2 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/14-26/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-14-2 
Rijeka,  18.12.2014. 
                                    
   

ZAPISNIK  
2. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
2. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 18.12.2014. (četvrtak) s početkom u 19.00 sati u 
prostorijama MO Centar - Sušak, A. Kačića Miošića 8A/1. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Tea Čaljkušić-Mance, predsjednica VMO 
- Zvonimir Gržeta, zamjenik predsjednice VMO 
- Miomira Milovanović, članica VMO 
- Suada Shahini, članica VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Viktor Merle, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice VMO Centar – Sušak od 24.11.2014. 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Predsjednica VMO Centar - Sušak, gđa. Tea Čaljkušić-Mance pozdravila je prisutne, otvorila 
sjednicu i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Usvajanje financijskog plana za 2015. godinu 
2. Programi do kraja 2014. 

 Doček Djeda Božićnjaka – osvrt 

 Božićni koncert 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
 
AD 1 
 
Predsjednica VMO gđa. Tea Čaljkušić-Mance dala je vijećnicima na raspravu Financijski plan za 
2015. godinu.  

Zaključak: 
Financijski plan Vijeća MO Centar – Sušak jednoglasno je usvojen.  
 
 
AD 2 
 

 Vijeće se osvrnulo na održanu programsku aktivnost Doček Djeda Božićnjaka. Priredba se 
održala u suradnji i u prostorijama OŠ Centar. Djeda Božićnjaka je glumio član karnevalske 
udruge Pehlinarski feštari. Udruga će ispostaviti račun za ovu uslugu. Vijećnici su pogledali 
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fotografije s priredbe.  

 Prema planu programa prethodnog sastava Vijeća, do kraja ove godine ostao je još 
neodrađen program pod nazivom Božićni koncert. Vijećnici su nakon kratke rasprave odlučili 
kako slijedi u zaključku.  

Zaključak: 

 Vijeće je primilo na znanje informaciju o održanom programu pod nazivom Doček 
Djeda Božićnjaka 

 Vijeće odustaje od programske aktivnosti pod nazivom Božićni koncert zbog 
prekratkog vremena preostalog za organizaciju istog.  

 
 
 
AD 3 
 

 Sukladno zaključku sa prethodne sjednice, upućen je dopis Rijeka prometu vezan za  
problem neprimjerenog prilaza pješačkom prijelazu preko kolnika ulice A.K.Miošića na spoju s 
ulicom Podhumskih žrtava.  

Zaključak: 
Vijećnici su se upoznali i složili sa sadržajem dopisa upućenog Rijeka prometu (URBR 
46/2014) sa zahtjevom da se uredi primjeren prilaz pješačkom prijelazu u ulici A.K.Miošića na 
spoju sa ulicom Podhumskih žrtava.    
 

 Vijeće je razgovaralo o mogućnostima eventualne pomoći obiteljima slabog imovinskog i 
zdravstvenog stanja s područja mjesnog odbora. U tajništvu postoji evidencija nekoliko takvih 
obitelji koja je sačinjena u suradnji s patronažnom sestrom zaduženom za ovaj mjesni odbor.  

Obzirom da je nisu utrošena sredstva na poziciji reprezentacije VMO, nakon rasprave odlučeno je 
kako slijedi u zaključku. 

Zaključak: 
Vijeće će sredstava namijenjena reprezentaciji koristiti za pomoć obiteljima slabog 
materijalnog i zdravstvenog statusa s područja MO Centar – Sušak.      
 
 
Sjednica je završila u 20.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Davorka Milanović dr. sc. Tea Čaljkušić-Mance 
 
  


