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KLASA: 026-02/08-26/7 
URBROJ: 2170/01-09-10-09-8 
Rijeka, 15.07.2009. 
 

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

 

8. sjednica VMO Centar – Sušak u 2009. godini  održana je 15.07.2009 (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 7. sjednice VMO Centar – Sušak: 

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

DNEVNI RED 

 

1. Osvrt na akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi 
2. Suradnja s policijskom postajom i kontakt policajcem 
3. Prijedlog izmjena Odluke o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave  
4. Informacija o prethodnoj raspravi DPU proizvodnog područja Hartera 
5. Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
AD 1 

 

Vijećnici su se podsjetili na provedenu akciju mjerenja tlaka i šećera u krvi. Akcija je provedena  
zajedno sa članovima Društva dijabetičara PGŽ Rijeka, u četvrtak 09. srpnja. Održala se na 
Titovom tgu bb, na mostu ispred hotela Kontinental, neposredno uz caffe bar "Striga", u vremenu 
od 9:00 do 11:00 sati. Prema izvješću koje je dostavilo Društvo dijabetičara, mjerenju se odazvala 
61 osoba i to 36 žena i 25 muškaraca. Detalje izvještaja s preciznim rezultatima mjerenja, 
vijećnicima je pročitala tajnica. Pohvalili su Društvo dijabetičara koje je vrlo temeljito odradilo svoj 
dio posla. Vijećnici su se složili da se ova akcija ponovi na jesen ove godine. 
 
AD 2 
 

Predsjednik VMO g. Viktor Merle je vijećnicima iznio prijedlog za pokretanje inicijative za suradnju 
sa kontakt policajcem nadležnim za ovo područje. Mišljenja je da bi bilo korisno omogućiti 
grañanima ovog Mjesnog odbora da u direktnom razgovoru s nadležnim policajcem, popularnog 
imena – bobby, iznesu svoje sugestije, prijedloge i pritužbe. Mjesni odbor sada ima prostorije u 
kojima je to moguće organizirati. Policajcu se može na korištenje dati velika sala nekoliko sati 
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tjedno. To bi bila početna faza u kojoj bi se još predložilo postavljanje "sandučića" na ulazu u 
Mjesni odbor. On bi služio za pismeno obraćanje ljudi kojima je možda to lakši način komunikacije 
ili žele ostati anonimni. Vijećnici su se složili s prijedlogom. 
Zadužuje se tajnica za slanje dopisa trećoj policijskoj postaji s prijedlogom za suradnju i pokretanje  
naprijed opisane inicijative.  
 
AD 3 
 

Tajnica je vijećnicima uručila prijedlog O D L U K E o izmjenama i dopunama Odluke o načinu 
korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave i dopis pročelnika u kojem daje objašnjenje o 
razlozima za pokretanje izmjena.  U dopisu se moli vijećnike da razmotre prijedlog i do 15. rujna 
daju svoje mišljenje i primjedbe. 
Vijećnici će do slijedeće sjednice proučiti prijedlog i pripremiti eventualne primjedbe i sugestije. 

 
AD 4 

 

Gosp. Merle je informirao vijećnike o izradi nacra prijedloga Detaljnog plana ureñenja proizvodnog 
područja Hartera(u daljnjem tekstu DPU Hartera) koji je u postupku. Gosp. Merle, predsjednik 
VMO Centar – Sušak i gosp. Bekljanov, član VMO prisustvovali su prethodnoj raspravi održanoj u 
tijeku izrade nacrta prijedloga DPU Hartera. Rasprava se održala 4. lipnja na Titovom trgu 3. 
Nositelj plana je Grad Rijeka. Predstavnici MO Centar – Sušak su se aktivno uključili u raspravu, 
što je i zabilježeno u neslužbenoj verziji zapisnika koju je mailom u mjesni odbor dostavila gña. 
Thea Karlavaris iz Odjela GU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Direkcija 
za razvoj, urbanizam i ekologiju. Mjesni odbor će se i dalje imati aktivnu ulogu u praćenju ovog 
projekta. Gñi. Karlavaris su zahvalili na dostavljenom zapisniku i izrazili želju da ih se i dalje drži 
informiranima o nastavku projekta. 
 
AD 5 
 

• Gosp. Martin Ježek, član VMO je izrazio zabrinutost zbog postupaka korisnika prostora u 
mjesnom odboru, koji na odlasku ne zaključavaju vrata i ostave svijetlo upaljeno. 

Zadužuje se tajnica da ostavi na vratima mjesnog odbora upozorenje korisnicima da o tome 
povedu računa kako Vijeće ne bi trebalo poduzeti drastičnije korake. 

• Gosp. Budiselić, član VMO prenio je vijećnicima molbu g. Zdenka Bočkaja stanara zgrade 
F.Račkoga 20 iza koje stoji ruševina nekadašnjeg kazališta koja sada već predstavlja 
opasnost za stanare i koju bi trebalo ukloniti.  

Vijećnici su odmah nazvali komunalnog redara nadležnog za mjeni odbora Centar – Sušak g. 
Marka Drpića koji je trenutno na godišnjem, ali se sutra, 16. srpnja vraća i javit će se tajnici odmah 
ujutro kada se kod kolega raspita o toj problematici koja je već bila predmet nadzora komunalnog 
redarstva. 

• Pročitan je odgovor Odjela GU za poduzetništvo koje nema zakonskih mogućnosti za 
skraćenjem radnog vremena caffe bara „Lujza“, kako je VMO Centar – Sušak u svom 
dopisu zatražilo.  

Još ostaje mogućnost obraćanja Državnom inspektoratu, pa će gosp. Budiselić stanarima dostaviti 
broj telefona (500 635) i ime osobe (gñe. Marija Vukelić) kojoj se u Državnom inspektoratu mogu 
obratiti. 
 
Sjednica je završena u  11:30 sati. 
 
 
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu:                                 Predsjednik VMO Centar - Sušak 
 
Davorka Milanović                                                                                 Viktor Merle 
 


