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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-26/6 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  13.06.2013. 
                                    
   

ZAPISNIK  
37. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
37. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 13.06.2013. (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 
- Ivan Budiselić, zamjenik predsjednika VMO 
- Gordan Pavlin, član VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

- Tea Čaljkušić Mance, član VMO 
- Ivica Samardžić, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice VMO Centar – Sušak od 16.05.2013. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Osvrt na malonogometni turnir 3. KUP Delte 
2. Pripreme za eko akciju 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
           
 
AD 1 
 
 
Vijećnici su se osvrnuli na malonogometni turnir 3. KUP Delte koji je organiziran zajedno sa 
susjednim mjesnim odborima Luka i Školjić, te Direkcijom za mjesnu samoupravu, povodom Dana 
Svetog Vida. Turnir se igrao 7., 8. i 9. lipnja na igralištu Delta. Sudjelovalo je 11 ekipa mjesnih 
odbora i ekipa Grada. Primjedba ide na račun ekipe MO Kantrida koja se prijavila na natjecanje, ali 
na dan utakmice igrači jednostavno nisu došli, bez ikakvog objašnjenja. Isto tako je izostala revijalna 
utakmica izmeñu Ženskog nogometnog kluba Jack Pot i ekipe Grada, jer je Jack Pot u zadnji čas 
otkazao radi klupskih obaveza. Ako se izuzmu naprijed navedeni problemi, koje su organizatori u 
hodu rješavali, turnir je protekao odlično, u pravom sportskom i fair-play duhu, bez ikakvih 



 2/2 

incidenata. Pobjednik turnira je ekipa MO Zamet. Drugo mjesto je osvojila ekipa MO Gornji Zamet, a 
treće ekipa MO Draga. Zabilježen je i najbolji strijelac turnira, Bruno Majstorović, član ekipe MO 
Školjić.   

Zaključak: 
Vijeće zaključuje da je ovogodišnji sportski program odlično odrañen, a problemi koji su 
iskrsnuli riješeni su u hodu i nisu utjecali na uspjeh turnira.  
 
AD 2 
 
Vijećnici planiraju eko akciju čišćenja korita Rječine za subotu, 06.07.2013. Potrebno je potvrditi 
datum sa voditeljem Kluba podvodnih aktivnosti "3. MAJ", g. Marinom Peranom. Predsjednik Vijeća 
je već razgovarao i najavio akciju g. Tomislavu Saftiću iz Hrvatskih voda, koje su započele radove na 
sanaciji desne obale Rječine i to od autobusnog terminala do ušća. Radovi će trajati do kraja 
kolovoza. U razgovoru su zaključili da se akcija usprkos radovima može održati. Nakon potvrde KPA 
"3. MAJ", prionuti će se detaljima organizacije: kontaktirati ŠRD "Luben" (barke), HE Rijeka (nivo 
vode), OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (rukavice, topli obrok, piće), 
OGU za komunalni sustav (baja za glomazni otpad) Čistoća d.o.o. (kariole), najave na web 
stranicama i medijima kako bi odaziv volontera bio što veći.  

Zaključak: 
Vijećnici i tajnica su rasporedili zadatke koji se još moraju odraditi kako bi organizacija eko 
akcije bila uspješna.  
 
AD 3 
 
Na dopis upućen MUP-u, 3. Policijskoj postaji, n/p Joze Ćorića (URBROJ 19/2013 od 20.03.2013.), 
vezano za narušavanje javnog mira i reda u pothodniku ispod Srossmayerove ulice, nije zaprimljen 
odgovor, kao što nije bilo reakcije niti na požurnicu upućenu dana 08.05.2013. na istu 
adresu(URBROJ 29/2013).  

Zaključak: 
Uputiti će se dopis načelnici Policijske uprave Primorsko – goranske, gñi. Senki Šubat i 
ukazati joj na lošu komunikaciju mjesnog odbora s nadležnom policijskom postajom. 
 
AD 4 
 

Sukladno zaključku s prethodne sjednice Koordinacija tri mjesna odbora Luka, Centar – Sušak i 
Školjić uputila je 21.05.2013 dopis Gradonačelniku, u kojem ga se upoznaje s problemom 
preklapanja termina korištenja igrališta na Delti od strane mjesnih odbora i raznih udruga grañana. 
Vijećnici sva tri mjesna odbora smatraju da bi trebali imati prednost u provoñenju svojih programskih 
aktivnosti na igralištu, obzirom da su na neki način "sufinancirali" izgradnju.  

Gradonačelnik je 05.06.2013. dostavio odgovor u kojem potvrñuje stav mjesnih odbora i izvješćuje ih 
o formiranju povjerenstva čiji će jedan član biti predstavnik Koordinacije tri mjesna odbora. Na taj će 
se način izbjeći preklapanje termina korištenja mjesnih odbora i ostalih zainteresiranih udruga.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje odgovor Gradonačelnika. Za predstavnika Koordinacije koji bi 
bio član povjerenstva javio se vijećnik Gordan Pavlin.  
 
 
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 
 


