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Rijeka, 29.04.2009. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 4. SJEDNICE VMO CENTAR – SUŠAK  

 
 
 
4. sjednica VMO Centar – Sušak u 2009. godini  održana je 29.04.2009. s početkom u 18:30 sati u 
prostorijama MO Centar – Sušak, A. Kačića Miošića 8 A / 1 
 
Sjednici su bili nazočni: 

- Viktor Merle, predsjednik VMO 
- Martin Ježek, zamjenik predsjednika VMO 
- Tea Čaljkušić Mance, član VMO  
-  Božidar Bekljanov član VMO 
-  Ivan Budiselić, član VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak" 
- Sonja Čuić - Pavlinić , tajnica MO Pećine" 
 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO gosp. Viktor Merle, pozdravio nazočne i predstavio  novu 
tajnicu MO, Davorku  Milanović, koja će ubuduće voditi MO Centar – Sušak i MO !Luka, s time da 
je prema odluci  Odjela G.U. za samoupravu i upravu sada sjedište za oba MO u A.Kačića Miošića 
8 A/1, gdje će tajnica raditi  3 dana u tjednu – puno radno vrijeme i to : ponedjeljkom, srijedom i 
petkom . Nakon upoznavanja vijećnika i tajnice u dogovoru s obje tajnice predsjednik je   predložio 
da još ovaj zapisnik vodi bivša tajnica, što su prihvatili i vijećnici, te predložio slijedeći : 
 

 
 

DNEVNI RED 
 
        

1.  Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice. 
2.  Izvješće o dogañajima izmeñu dvije sjednice. 
  - aktivnosti vezane za turnir u malom nogometu – informacija ( program MO ) 
3.  Informacija o dječjem igralištu i parkiranju u Ul. F. Račkog.  
4.   Prijedlog Prioriteta za 2010.g. ( prijedlozi Kluba Sušačana) 
5.  Organiziranje  eko – akcije ( čišćenje korita Rječine) 
6.  Informacija vezano uz prostor XYLA - Klub umirovljenika 
7.  Zahtjev za korištenje prostora MO 
8.  R a z n o  

 
 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno bez primjedbi 
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AD 1 
Zapisnik s 3. sjednice VMO Centar – Sušak jednoglasno je usvojen. 
 
AD 2 
Gosp. Bekljanov ukratko je izvijestio vijećnike o proteklom turniru u malom nogometu. Vijećnici su 
utvrdili da je sve odrañeno prema prethodnom dogovoru i programu, u skladu s financijskim 
planom.  
Predsjednik je podsjetio vijećnike da vezano uz program sporta, predstoji u svibnju i rukometni 
turnir povodom Dana MO Podvežica u kome učestvuju i djevojke s terena našeg MO. 
Gosp. Bekljanov  će  pripremiti detaljan plan, te o pripremama i samom dogañaju izvijestiti 
vijećnike, na slijedećoj sjednici.  
 
AD 3 
Gosp. Merle izvijestio je nazočne o najnovijim dogañajima, vezano za dječje igralište i problem 
parkiranja u Ul. F. Račkog. 
- Napomenuo je da je održan sastanak kome su prisustvovali predsjednici 3 susjedna MO ,gosp. 
Bekljanov, te predstavnici  "Luke" – Bojan Hlača i  HŽ –a  Darko Peričić.  
Prema zajedničkom dogovoru dječje igralište napravilo bi se na terenu "Luke" , gdje postoji jedna 
prikladna površina ( nasuprot kazališta) koju je moguće opremiti za ovu svrhu, bar privremeno, dok 
se ne iznañe neko kvalitetnije rješenje ovog problema. 
- Parkiranje u Ul. F. Račkog, odnosno mogućnost korištenja parkirališta na Delti ili Školjiću po 
povlaštenim cijenama, još uvijek nije riješeno.Naime, vezano uz prethodne dogovore i sastanke s 
djelatnicima " Rijekaprometa" ovih bismo dana trebali zaprimiti i konačni pismeni odgovor 
nadležnih službi, tako da grañanima možemo dati točnu informaciju o svemu. 
 
AD 4 
Predsjednik je zamolio vijećnike da iznesu svoje prijedloge za komunalne prioritete u 2010.g. koje 
su za danas pripremili. 
Nakon kraće rasprave usvojeni su prijedlozi da se  
- zatraži postavljanje mreže na pokosu u Ružićevoj 26 do Zvira, a isto tako i u Ul. F. Račkog 70, 
gdje je iza zgrade otvoren pokos, pa kamenje pada na ulaz u zgradu, te je moguće da netko od 
stanara strada ili da se oštete prozori isl . 
- U Ružićevoj ul. na naznačenoj lokaciji zbog mogućeg odrona kamenja, osim prolaznika ugrožena 
su i djeca, koja se tu igraju. 
- Od grañana s terena MO zaprimili smo samo 1 zamolbu i to gosp. Gino Palajs, Bošket 13  – koji 
je zatražio da se produži postojeća cesta od TS Bošket, do prilaza dvorištu zgrade Bošket 13 za 
cca 2 metra. Ovaj ćemo zahtjev takoñer uvrstiti u Prioritete, a na jesen prilikom usaglašavanja 
razmotriti ćemo što je od svih navedenih moguće realizirati. 
- Od Kluba Sušačana, takoñer smo zaprimili više prijedloga, no kako vam je već svima poznato , 
možemo uvrstiti samo one koji su u nadležnosti Vijeća MO, pa na žalost ne možemo udovoljiti svim 
traženim zahtjevima, napomenuo je gosp. Merle. 
Vijećnici su razmotrili sve prijedloge Kluba Sušačana te uvrstili samo dio ( u privitku zapisnika), a 
potom zaključili da se  uz kratko obrazloženje dostavi odgovor na njihov dopis. Kako je isti dopis s 
prijedlozima prioriteta (gotovo za  za sve MO na  Sušaku) upućen i Direkciji za mjesnu 
samoupravu i upravu, sigurno će i s njihove strane dobiti konkretna obrazloženja, za sve one 
zahtjeve koji nisu u nadležnosti VMO.  
 
AD 5  
Eko akcija – čišćenje korita Rječine, odvija se za sada prema planu, tako da smo kontaktirali sve 
sudionike u ovoj akciji, izuzev " Vodovoda", vezano za nabavku rukavica i ev. financijsku pomoć, 
što ćemo ovih dana takoñer riješiti. Očekujemo pismenu suglasnost Hrvatskih voda, pa kada i to 
stigne, preostaje samo da utvrdimo točan datum i sve sudionike akcije o tome izvijestimo – 
napomenuo je predsjednik. 
 
AD 6 
Gosp. Merle izvijestio je nazočne o dobivenim informacijama Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 
vezano za prostor i osnivanje Kluba umirovljenika u prostoru što ga ovih dana kompletno napušta 
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XYLO. Prema informacijama pročelnice odjela Ankice Perhat, njihovi su djelatnici  izvršili  izvjesna 
mjerenja prostora na 1. katu ,jer  je za potrebe Kluba dovoljno najviše  100 m2.  Kako smo u našim 
razgovorima izmeñu dvije sjednice, zaključili da bi prikladniji prostor za Klub, bio onaj u prizemlju, 
zbog lakšeg pristupa i ev. korištenja vanjskog prostora – terase, iznijeli smo naš prijedlog 
pročelnici, koja nas je uputila na gñu. Željku Marković. Rečeno nam je, da je prvotni prijedlog već 
proslijeñen na usvajanje Gradskom vijeću, no da su u dogledno vrijeme moguće i izmjene, tako da 
tu možemo i dalje intervenirati i s našim se prijedlogom za izmjenu, ponovo za pomoć obratiti 
Gradonačelniku, nakon lokalnih izbora. 
Vijećnici su zaključili da se nakon izbora ponovo intervenira i zatraži prostor  Kluba u prizemlju. 
 
AD 7 
Predsjednik je izvijestio vijećnike da smo zaprimili zahtjev Kršćanske neopentekostalne crkve za 
korištenje prostora – dvorane subotom i nedjeljom u popodnevnim satima. 
Nakon kraće rasprave vijećnici su jednoglasno dali negativno mišljenje iz razloga što se već radi 
na formiranju pododbora pri Vijeću, a otvaranjem Kluba umirovljenika zasigurno će se povećati i 
aktivnosti Vijeća, pa će nam taj prostor biti neophodan. 
Predsjednik je napomenuo, da bez obzira na naše negativno mišljenje Vijeće o tome ne može 
donijeti konačnu Odluku, već će se o svemu očitovati i konačnu odluku o korištenju prostora 
donijeti Odjel za gradsku samoupravu i upravu, pa ćemo prema tome i postupiti. 
 
AD 8 
- Gosp. Ježek je vezano uz prioritete spomenuo da je potrebno urediti dječje igralište lijevo od 
Gimnazijskih stuba, no kako se ne traže neke nove sprave, ureñenje će se zatražiti iz sredstava za 
redovno  održavanje. Tajnica će dopisom  zatražiti od nadležnih gradskih službi. 
- Isto tako, tajnica će dopisom zatražiti obrazloženje vezano za prioritet iz 2008.g. – postava klupa 
na platou kod Piramide, za što je iz sredstava prioriteta osigurano 11.000,00 Kn, ali do sada nije 
realizirano. 
- Tajnica je izvijestila nazočne da je dobila usmenu informaciju ( pisana će stići ovih dana) kontakt 
policajca 3. policijske postaje- Dalibora Matijevića koji je obavio očevid i provjeru  na adresi 
napuštenog skladišta u Ul F. Račkog  kbr. 26 – 28, te utvrdio da je ulaz u skladište osiguran 
lokotom, no prema obrazloženju gosp. Bekljanova, moguće je ući i sa strane iz drugog dvorišta, pa 
su ga vijećnici zamolili da on osobno kontaktira  gosp. Matijevića, kako bi se ponovio očevid. 
  
ZAKLJUČCI :  
- Vezano uz komunalne prioritete dostaviti Klubu Sušačana odgovor uz obrazloženje. 
- Zatražiti informaciju o realizaciji prioriteta iz 2008. – postava klupa na platou kod Piramide. 
- Ponovo intervenirati za prostor Kluba umirovljenika u prizemlju zgrade. 
- Od djelatnika  direkcije zajedničkih kom. djelatnosti zatražiti popravak sprava – ureñenje  
  dječjeg  igrališta, lijevo od gimnazijskih stuba, kroz redovno održavanje. 
- Zatražiti ponovni očevid kontakt policajca  u ul. F. Račkog  26-28 u dogovoru s gosp.  
   Božidarom Bekljanov. 
 
 
Sjednica je završena u  20:00 sati. 
 
 
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednik VMO Centar - Sušak 
 
Sonja Čuić – Pavlinić                                                                                   Viktor Merle 
 


