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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-26/1 
URBROJ:  2170/01-09-10-10-2 
Rijeka,  04.01.2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

1. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 
 

1. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 04.01.2010. (ponedjeljak) 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 član VMO 
- Ivan Budiselić, član VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Tea Čaljkušić Mance, član VMO 
- Martin Ježek, zamjenik predsjednika VMO  

 
Usvajanje zapisnika s 15. sjednice VMO Centar - Sušak: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. Informacija o podnesenim amandmanima PGS-a i Liste za Rijeku na Statut Grada Rijeke, 

vezano za osnivanje gradskih četvrti  
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO g. Viktor Merle upoznao je prisutne vijećnike s prijedlogom amandmana na 
Statut Grada Rijeke koji su podnijeli predstavnici PGS-a i Liste za Rijeku, a odnosi se na osnivanje 
gradskih četvrti.  
 
Zaključak: 

Tajnica je vijećnicima kopirala materijale kako bi ih proučili i do slijedeće sjednice 
Vijeća bili spremni za očitovanje. 
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AD 2 
 

• Predsjednik VMO g. Viktor Merle upoznao je prisutne vijećnike s dopisom Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav kojim se odobrava TD Rijeka promet d.d. da na nogostupu u 
Ulici Franje Račkoga nasuprot stambenih objekata 70 i 72 postavi fiksne stupiće, kako je i 
zahtijevalo Vijeće MO Centar – Sušak. 

• Predsjednik VMO g. Viktor Merle upoznao je prisutne vijećnike s dopisima Odjela gradske 
uprave za poduzetništvo kojima traže mišljenje Vijeća za produženje radnog vremena za 
ugostiteljski obrt K.U.N.S. do 02:00 sata, za datume14,15,16,21,22,23,28,29 i 30 siječnja 
2010. godine kada pripremaju razne kulturne manifestacije.  

• Predsjednik VMO g. Viktor Merle upoznao je prisutne vijećnike s dopisom kojim stanari 
Brajdice 8 ponovo mole MO Centar – Sušak da im pomogne u rješavanju problema 
orezivanja krošnji stabala ispred kuće kod HŽ-nekretnine u Zagrebu.  

 
Zaključak: 

• Vijeće se slaže da se ugostiteljskom obrtu K.U.N.S. odobri produženje radnog 
vremena do 02:00 sata, za datume14,15,16,21,22,23,28,29 i 30 siječnja 2010. 
godine kada pripremaju razne kulturne manifestacije od kojih je većina 
namijenjena AZILU za napuštene životinje. 

• Tajnica će pripremiti dopis HŽ nektretninama u Zagrebu. 
 
 
AD 3 
 

• Predsjednik VMO g. Viktor Merle smatra da projekt kontakt policajca nije zaživio na 
očekivani način. Misli da je kontakt policajac premalo u kvartu za kojeg je zadužen. Gdin 
Budiselić, član VMO predlaže da se informacija o ovom projektu proslijedi ovlaštenim 
osobama na području MO. Ostali vijećnici se slažu s prijedlogom. 

• Gdin. Bekljanov, član VMO i predsjednik Pododbora za sport predlaže da se boćarima 
omogući korištenje boćarske dvorane na Podvežici. 

 
Zaključak: 
• Tajnica će pripremiti  cirkularno pismo koje će se poslati na ovlaštene osobe kako bi 

se širi krug grañana upoznao s "projektom policajca u zajednici". 
• Gdin. Bekljanov će pripremiti popis osoba s područja mjesnog odbora za koje će se 

zatražiti 1 sat korištenja dvorane  Rikard Benčić na Podvežici. 
 

 
 
 
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 
 
 
 
 

         
                                                  


