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ZAPISNIK 
S 11. SJEDNICE VMO BULEVARD 

 
11. sjednica VMO Bulevard održana je 29.09.2011. s početkom u 17 sati u 
prostorijama MO Bulevard, Šet.I.G.Kovačića 12. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Milan Lukša, predsjednik, 
- Marijan Rošić, potpredsjednik  
- Žarko Šegota, član, 
- Vojislav ðurić, član, 
- Henriet Bilandžić, član, 
- Marjan Srdoč, tajnik.  
 
Usvajanje zapisnika s 10. sjednice VMO Bulevard: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1.   Rasprava Programa rada za 2012.g. 
2.   Izmjena  voznog reda autobusne linije br.8. 
3.   Ureñenje okoliša sušačke gimnazije 
4.   Izvješće o provedenoj akciji "Volim Hrvatsku - Volim Rijeku. 
5.   Razmatranje zahtjeva grañana 

      6.   Razno.  
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Milan Lukša predložio je da se podprogrami Programa rada Vijeća za 
2012.g. kontinuirano nastave kako je definirano Programom rada u 2011.g. s manjim 
izmjenama te je predložio uvoñenje novog podprograma kako je predložio tajnik VMO Marjan 
Srdoč u suradnji s Odjelom za psihologiju FFRI nakon čega je elaborirao iste. Podsjetio je 
članove Vijeća da je rok za usvajanje Programa rada VMO za 2012.g. 15. listopada. 
Zaključak: 

• Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 



AD 2 
 
Predsjednik VMO Milan Lukša izvjestio je članove da su upućene požurnice za dostavu 
prijedloga PSHG. SMŠ, OŠ Trsat i Vladimir Gortan u svezi poboljšanja reda vožnje 
autobusne linije 8.  te da grañani i nadalje izražavaju nezadovoljstvo postojećim redom 
vožnje, i predložio je slijedeći zaključak: "Vijeće VMO Bulevard uputilo je požurnice 
PSHG. SMŠ, OŠ Trsat i Vladimir Gortan u predmetu dostave prijedloga poboljšanja 
voznog reda autobusne linije 8 za njihove učenike. Ukoliko Vijeće ne dobije odgovor do 
slijedeće sjednice VMO, VIjeće će samostalno pristupiti dogovoru izmjena voznog reda 
autobusne linije 8 odnosno korekcije autobusne linije 8a s KD Autotrolej." 

Zaključak: 
• Zaključak je jednoglasno usvojen. 

 
AD 3 
 
Predsjednik Vijeća MIlan Lukša izvijestio je članove da je Školski odbor PSHG usvojio 
prijedlog Vijeća o dozvoli Vijeću formirati volonterske radne skupine grañana koje bi 
pristupile ureñenju parka PSHG na način kako je predloženo u dopisu upućenom PSHG 
te je predložio slijedeći zaključak: "Vijeće će pokušati formirati volonterske radne grupe 
grañana za ureñenje parka PSHG shodno prijedlogu VIjeća iz dopisa: klasa 026-01/11-
25/1, ur.br. 2170/01-09-10-11-17 od 14.06.2011. upućenom PSHG." 

Zaključak: 
• Zaključak je jednoglasno usvojen. 

 
AD 4 
 
Podpredsjednik Vijeća Marijan Rošić izvjestio je članove o završnoj manifestaciji 
projekta "Volim Hrvatsku – Volim Rijeku" koja je održana 26. rujna u HKD na Sušaku. 

Zaključak: 
• Izviješće je prihvaćeno bez primjedbi i prijedloga. 

 
AD 5 
 
Predsjednik Vijeća izvijestio je članove o zahtjevu stanara zgrade Kranjčevićev klanac 4 
o potrebi trajnog rješavanja oborinskih voda koje ugrožavaju istu te je predložio slijedeći 
zaključak: "Vijeće smatra opravdanim zahtjev stanara zgrade Kranjčevićev klanac 4. o 
potrebi trajnog i kvalitetnog rješavanja problema oborinskih voda koje nanose štetu 
okućnici i garaži predmetne zgrade." Predložio je da se uputi odgovarajući dopis 
nadležnim tijelima za rješenje ovog problema. 

Zaključak: 
• Zaključak i prijedlog su jednoglasno usvojeni. 

Predsjednik Vijeća izvijestio je članove o prijavi gdin. Jakova Karmelića o više 
komunalnih oštećenja u Ulici Vidikovac i Parku I.L.Ribara tj. o tome da izvoñač radova 
nije nakon završetka radova vratio prostor u prethodno stanje, kao i o tome da loza-
puzavica ometa pješake na nagostupu uz ulaz u prije navedeni Park; i da su već 
poduzete odgovarajuće radnje prema nadležnim tijelima da se navedeni problemi riješe. 

Zaključak: 
• Izviješće je jednoglasno usvojeno. 

 
AD 4 
 
Zaključak: 

• Pod točkom razno nije bilo prijedloga i primjedbi. 



 
 
Sjednica je završila u 20:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu 
samoupravu: 

Predsjednik VMO Bulevard: 
 

Marjan Srdoč Milan Lukša 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

                                                  

 
 
 
 
 
 
 


