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Rijeka, 25.05.2009. 
 
 
 

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

 

 

5. sjednica VMO Centar – Sušak u 2009. godini  održana je 25.05.2009 (ponedjeljak) 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 
- Božidar Bekljanov član VMO 
- Tea Čaljkušić Mance, član VMO  
- Ivan Budiselić, član VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
 
Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice VMO Centar – Sušak: 

 - Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO gosp. Viktor Merle i predložio slijedeći : 
 

 
DNEVNI RED 

 

1. Izvješće o odvijanju sportskih aktivnosti MO 
2. Izvješće o dogañajima izmeñu dvije sjednice 
3. Organizacija eko akcije čišćenja korita Rječine 
4. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 
 

Gosp. Bekljanov je izvijestio vijećnike o proteklom natjecanju u boćanju na Grbcima povodom 
Dana Sv. Vida, u organizaciji Odjela G.U. za samoupravu i upravu i Direkcije za mjesnu 
samoupravu. Natjecatelji su bili Marinko Bukovac, Ivica Škrtić i Zvonko Ukalović. Usprkos vrlo 
dobrom igranju i iscrpljujućoj partiji, na kraju su izgubili od nadmoćnijeg Sv. Kuzma. 
MO Centar – Sušak sudjeluje i suorganizira dio dogañanja povodom Dana MO Podvežica. Članovi 
MO Centar – Sušak će se u sklopu tih zbivanja nadmetati u kartanju (briškula i trešeta) sa dvije 
ekipe. Osim toga MO Centar – Sušak suorganizira i rukometni turnir mlañih uzrasta povodom dana 
MO Podvežica. Turnir će se održati 28.05.2009. od 16:00 do 19:00 sati na igralištu OŠ "Vežica", 
Kvaternikova 49.  Tajnica se zadužuje da najava ovog dogañaja bude oglašena u Novom listu 
27.05.2009. u rubrici RI-vodič te pošalje pozivnice malim donatorima, poduzetnicima s ovog 
područja koji često pomažu odvijanje sportskih aktivnosti u MO Centar – Sušak,  prema spisku g. 
Bekljanova. 
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Vijećnici su utvrdili da je sve odrañeno prema prethodnom dogovoru i u skladu s programom 
sporta i financijskim planom.  
 
AD 2 

 

• Predsjednik VMO je pročitao nazočnima zahtjev Odjela gradske uprave za poduzetništvo, 
kojim se traži mišljenje VMO-a za odreñivanje kasnijeg završetka radnog vremena caffe 
bara "Blues", vl. Diego Sergo i to na način da isti dana 12. i 13. lipnja 2009. radi do 04:00 iz 
razloga što se u neposrednoj blizini tih dana održava organizirani festival Hartera u bivšoj 
Tvornici. Nakon kraće diskusije vijećnici su odlučili dati pozitivno mišljenje za produženje 
radnog vremena spomenutog caffe bara. 

Zaključak: tajnica će pismenim putem proslijediti pozitivno mišljenje VMO-a o produženju radnog 
vremena caffe bara "Blues", Odjelu gradske uprave za poduzetništvo.  

• Gosp. Merle izvijestio je prisutne da je u ulici F.Račkoga kod kućnog broja 44 i dalje 
prisutan problem parkiranja. Prema informaciji Pročelnice Odjela G.U. za komunani sustav, 
gñe Irene Miličević uz zgradu F.Račkoga 44 nije moguće urediti parkiralište obzirom da 
zemljište nije u vlasništvu Grada Rijeke.  

Zaključak: G. Bekljanov će kontaktirati upravitelja zgrade F. Račkoga 44, da pogleda u vlasničkom 
listu zgrade kome pripada zemljište, pa će se ovisno o tome dalje postupati. 

• Predsjednik VMO je izvjestio prisutne i o odgovoru Rijekaprometa d.d. vezanom za 
proširenje granica područja naplate na ulicu F. Račkoga i Ružićevu ulicu - problem 
zadržavaju u evidenciji dok ne ispitaju mogućnosti na terenu uvažavajući činjenicu 
vlasništva odreñenih površina.  

Zaključak: Ovo pitanje ostaje otvoreno, pa će se i dalje, uz pomoć Rijekaprometa d.d. nastojati 
naći rješenje za stanovnike F.Račkoga i Ružićeve. Nisu odgovorili o mogućnosti njihovog 
povlaštenog parkiranje na Školjiću ili Delti. 

• Predsjednik VMO je izvjestio prisutne i o odgovoru treće policijske postaje vezanom za 
provjeru na adresi Franje Račkoga izmeñu kbr. 26 i 28. U ophodnji na terenu policajci nisu 
na toj lokaciji nikoga zatekli bilo da se kreće ili boravi, a i na željeznim vratima skladišta 
postavljen je lanac s lokotom koji onemogućuje ulaz u skladišni prostor.   

Zaključak: G.Božo Bekljanov će još jednom izvidjeti sa stanarima mogućnosti prilaza u sporno 
područje. 

• Predsjednik je upoznao je nazočne Vjećnike o okružnom pismu Hrvatskog Crvenog križa 
od 12.05.09., vezan za osnivanje ekipa za akcidentne situacije u mjesnim odborima koje bi 
sada trebale pohañati tečajeve za stjecanje adekvatnih znanja. Prekratak je rok da se na 
terenu izvidi postoje li u mjesnom odboru ljudi koji bi se uključili u taj program. Pričekat će 
se ponovna organizacija tečajeva.   

 
AD 3 

 

Predsjednik VMO je izvjestio vjećnike da je stigla suglasnost Hrvatskih voda za eko akciju čišćenja 
korita Rječine. Za praćenje i koordinaciju su odredili voditelja ispostave "Kvarnersko primorje i 
otoci" gospodina Tomislava Saftića. I riječki Vodovod i kanalizacija je već isporučio rukavice, 
prema ranijem dogovoru. 
Eko akcija čišćenja korita Rječine bi se trebala održati u lipnju. Zadužuje se tajnica kontaktirati 
Hrvatske vode i saznati podatak o statistički najmanjem vodostaju Rječine tijekom lipnja u 
prethodnim godinama, kako bi se odredio točan datum akcije.  
Isto tako, tajnica će kontaktirati : 
- ŠRD Luben – g. Pavlin Radovan – koji bi trebao dati 3 barke i 6 ljudi 
- Klub podvodnih aktivnosti "Kostrena" – g. Josip Bilić – dogovor je da osiguraju 4 ronioca. 
- Čistoću doo – g. Ivan Šimatović – koji bi trebao osigurati odvoz smeća  
- Crveni križ - koji bi trebao osigurati dostavu toplog obroka za sudionike 
- Saulig Brajdić Tanja – Grad Rijeka, samostalni suradnik za zaštitu prirode 
O rezultatima tih razgovora tajnica će izvjestiti vjećnike koji će se po potrebi sastati i dogovoriti 
daljnje detaljne zadatke. 
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AD 4 

 

Gosp. Merle izvijestio je prisutne da još nije stigao odgovor iz ureda Gradonačelnika vezano za 
molbu Vijećnika da se klubu umirovljenika omogući korištenje prostora u prizemlju umjesto na 1. 
katu 
 
Sjednica je završena u  20:00 sati. 
 
 
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednik VMO Centar - Sušak 
 
Davorka Milanović                                                                                 Viktor Merle 
 


