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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR CENTAR - SUŠAK 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/13-26/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-13-2 
Rijeka,  10.12.2013. 
                                    
   

ZAPISNIK  
43. SJEDNICE VMO CENTAR - SUŠAK 

 
43. sjednica VMO Centar - Sušak održana je 10.12.2013. (utorak) s početkom u 15.00 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 
- Ivica Samardžić, član VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Ostali nazočni: 

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Tea Čaljkušić Mance, član VMO 

 
Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice VMO Centar – Sušak od 19.11.2013. 

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

DNEVNI RED 
 

1. Pripreme za: 
� Božićni koncert 
� Doček Djeda Božićnjaka 

2. Usvajanje Financijskog plana za 2014. godinu 
3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi.       
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća g. Viktor Merle izvijestio je prisutne o tijeku priprema za:  

- Božićni koncert – održati će se u nedjelju 15.12.2013. s početkom u 19.00 sati u Circolu. 
Dogovoreni su izvoñači (ženski zbor Fratellanza, solist Aldo Racane, muška klapa Trabakul 
i ženska vokalna skupina Rivers). Muška klapa i Riversice će repertoar dostaviti u tajništvo 
MO. Tajnica će popis pjesama proslijediti u Zajednicu Talijana, jer je dogovoreno da oni 
tiskaju program koji će se podijeliti gostima.  Koncert će trajati oko sat vremena ili koju 
minutu duže. Za nabavu hrane i pića zadužen je član VMO Luka. Poslano je oko 130 
pozivnica. 

- Doček Djeda Božićnjaka – održati će se 18.12.2013. u OŠ "Centar". Školska djeca, njih 15 
do 20 će izvesti prigodan program. Djeda Božićnjaka će i ove godine glumiti predsjednik 



 2/2 

VMO. Pokloni za djecu će biti isporučeni u utorak, 17.12.2013. u tajništvo.  

Zaključak: 
Vijećnici  su primili na znanje informacije o tijeku priprema posljednjih programskih 
aktivnosti VMO Centar – Sušak za 2013. godinu.  
 
 
 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća upoznao je prisutne s Financijskim planom za 2014. godinu. Isti je izrañen 
sukladno usvojenom Programu rada VMO Centar – Sušak za 2014. godinu.  

Zaključak: 
Nakon što je razmotren Financijski plan VMO Centar – Sušak za 2014. godinu je jednoglasno 
usvojen.  
 
 
AD 3 
 

• Neposredno prije početka ove sjednice telefonom su se čuli g. Delač i g. Merle, vezano za 
problem sanacije rupa u vijaduktu Piramida iznad kuće g. Marinčića. Prema informaciji g. 
Delača sanacija rupa na vijaduktu Piramida  je u proceduri rješavanja u Hrvatskim cestama.  

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju o sanaciji rupa na vijaduktu Piramida.  
 

• Što se tiče zahtjeva g. Bojera iz Ružićeve 10, vezanog za dokumentaciju temeljem koje je 
odobren rad tvrtci Arcus prerada d.o.o., još uvijek se čeka informacija g. Rañenovića iz 
Direkcije za komunalno redarstvo, koji je na sebe preuzeo tu obvezu. 

Zaključak: 
Vijećnici su primili na znanje informaciju o aktivnostima vezanim za zahtjev g. Bojera.  
 
 
 
AD 4 
 

• Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo razgovora.  

 
 
 
 
Sjednica je završila u 16.00 sati. 

Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

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

Davorka Milanović Viktor Merle 
 


