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Rijeka, 01.07.2009. 
 

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

 

7. sjednica VMO Centar – Sušak u 2009. godini  održana je 01.07.2009 (srijeda) s početkom u 
09:30 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 
- Ivan Budiselić, član VMO 
- Davorka Milanović, tajnica MO Centar – Sušak 

 
Sjednici nisu prisustvovali: 

- Tea Čaljkušić Mance, član VMO  
 
Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice VMO Centar – Sušak: 

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

DNEVNI RED 

 

1. Rezime akcije čišćenja korita Rječine 
2. Komunalna problematika 
3. Informacija o novoosnovanoj Direkciji prometnog redarstva  
4. Planiranje akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi 
5. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 

 

Gosp. Merle je akciju čišćenja korita Rječine ocijenio vrlo uspješnom pogotovo uzevši u obzir 
činjenicu da je Vijeću MO to prva organizacija takvog tipa. Posebno je istaknuo angažman Kluba 
podvodnih aktivnosti "3. maj" na čelu s Marinom Peranom, koji su uskočili nakon što je, gotovo u 
zadnji čas otkazao Klub podvodnih aktivnosti "Kostrena" s kojima se od početka računalo. Isto tako 
akciji su pridonijeli članovi ŠRD "Luben", volonteri i svi ostali sudionici. Vijećnici su se složili s 
ocjenom predsjednika. Dogovoreno je da se eko akcija uvrsti u redovan program aktivnosti VMO 
za 2010. godinu.  
Izraditi će se temeljito izvješće o eko akciji s financijskom procjenom koje će se poslati Direkciji za 
mjesnu samoupravu n/r g. Dušana Širole. Izvješće će pokazati opravdanost i društveni značaj 
ovakvih akcija, a ne treba zanemariti niti financijske efekte osobito uzevši u obzir recesiju koja je 
trenutno na snazi u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i u našem gradu. 
U slučaju ponovne organizacije slijedeće godine, vijećnici su se složili da treba posebnu pozornost 
obratiti na: 
- na svakog ronioca potrebno je dvoje ljudi na obali; 
- uspješnost bi se povećala sa još dvije do tri barke; 
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- kamion s vinčem bi bio dobrodošlo rješenje za izvlačenje posebno teških predmeta (korpa 
bagera, traktorske ili kamionske gume pune pijeska i sitnog kamenja), ali treba razmisliti o pristupu. 
Vijećnici su se složili da je potrebno od nadležnih službi zahtijevati postavljanje "tabli za zabranu 
bacanja otpada" u Rječinu i Mrtvi kanal. 
 
AD 2 
 

• Predsjednik VMO je izvjestio da i dalje ostaje otvoreno pitanje Rijeka prometu d.d. vezano 
za proširenje granica područja naplate na ulicu F. Račkoga i Ružićevu ulicu i mogućnost 
povlaštenog parkiranja stanovnika sa tih adresa na Delti ili Školjiću.  

Zaključak: I dalje će se pokušati kontaktirati g. Čedomir Borčić u Rijekaprometu d.d. kako bi mu se 
i usmeno objasnio problem. 

• Predsjednik VMO je pročitao vijećnicima  očitovanje Odjela GU za komunalni sustav, 
Direkcije plana, razvoja i izgradnje o obilježavanju pješačkih prijelaza u Ulici Franje 
Račkoga. Nakon kraće diskusije zaključili su da je očitovanje nerazumljivo pa će se 
pokušati telefonom kontaktirati gña. Novka Ječmenica i zatražiti usmeno objašnjenje. 

 
AD 3 
 

Na kolegiju održanom 09.06.2009. u Direkciji za mjesnu samoupravu, tajnicima je predstavljen g. 
Robert Mišan, ravnatelj novoosnovane Direkcije prometnog redarstva koja bi trebala početi s 
radom sredinom rujna. Za sada će uz ravnatelja biti zaposlena tri prometna redara koji još prolaze 
obuku. Nadležnost Direkcije će biti nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila s ciljem 
učinkovitog rješavanja prometnih problema u Gradu. Tajnica je prenijela vijećnicima ove 
informacije i zaključak sa kolegija -  svaki mjesni odbor će sačiniti kratak izvještaj o "crnim 
točkama" na svom području koje čine nepropisno parkirana vozila. Izvještaj bi bilo dobro potkrijepiti 
slikama s terena. 
Vijećnici su zadužili tajnicu da slika neuredno parkirana vozila u Strossmayerovoj, Ružićevoj  i F. 
Račkoga. 

 
AD 4 

 

Gosp. Merle, predsjednik VMO Centar – Sušak predlaže da se slijedeći tjedan održi akcija 
mjerenja tlaka i šećera u krvi. Takoñer predlaže da se to napravi na mostu kod hotela Kontinental 
jer je to frekventno područje pa akcija može imati efekt u brojnosti grañanstva. Pitati će se bivša 
tajnica Sonja Čuić Pavlinić koja upravo priprema takvu akciju za MO Pećine sa Crvenim križem, da 
li bi oni mogli odraditi ovakvu akciju i za MO Centar-Sušak. Druga mogućnost je organizacija iste u 
suradnju sa Društvom dijabetičara Rijeka. 
 
AD 5 
 

Gosp. Božidar Bekljanov, član VMO Centar – Sušak je informirao vijećnike o poznanstvu sa gñom 
Nedom Šimić Božinović, slikaricom i piscem koja bi se bila voljna uključiti u rad mjesnog odbora na 
području kulture. Radi se o starijoj gospoñi koja je još uvijek aktivna u udruzi K.U.N.S. (klub 
umjetnika na Sušaku). Bavi se slikanjem, izradom nakita i pisanjem. Surañuje i s Udruženjem 
književnika s kojima bi, smatra g. Bekljanov bilo interesantno surañivati.  
G. Merle se složio sa svim iznesenim, ali misli da bi trebao jedan čovjek koji bi se time ozbiljnije 
bavio i eventualno bio na čelu budućeg Pododbora za kulturu. 
 
Sjednica je završena u  11:30 sati. 
 
 
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednik VMO Centar - Sušak 
 
Davorka Milanović                                                                                 Viktor Merle 
 


