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Z A P I S N I K 

 
 sa sjednice Vijeća Mjesnog odbora “Bulevard, broj 28 od 25.05.2009.god. održane u 
prostorijama MO”Bulevard”, na adresi: Šet.I.G.Kovačića 12.  
 Nazočni članovi Vijeća Mjesnog odbora: predsjednik Žarko Šegota, podpredsjednik 
Marijan Rošić i članovi Milan Lukša, dr.Ivan Benčić i Vojislav ðurić. 

Nazočne druge osobe: Marjan Srdoč tajnik Vijeća Mjesnog odbora.  
Sjednicu je u 18 sati otvorio predsjednik Vijeća Žarko Šegota i nakon uvodne riječi 

predložio je slijedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen: 
 
 

Rad prema utvrñenom dnevnom redu: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora. 
2. Naknadno razmatranje prijedloga liste prioriteta, tzv. malih komunalnih akcija - Kluba 

Sušačana.  
3.   Usvajanje prijedloga na foto-akciju "Ri-foto-fiumanka" 
4. Pripreme za zdravstvenu akciju "Zdravstvena prevencija grañana u MO Bulevard" 
5.   Razno. 

 
 

Rad prema utvrñenom dnevnom redu: 
 
 

Točka 1. 
Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora 

 
 Predsjednik Vijeća Žarko Šegota pozvao je tajnika VMO Marjan Srdoča da pročita 
zapisnik s prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora. Nakon što je zapisnik pročitan 
jednoglasno je usvojen. 

 
Točka 2. 

Naknadno razmatranje prijedloga liste prioriteta, tzv. malih komunalnih akcija 
Kluba Sušačana 

 
            Predsjednik Vijeća dao je na naknadno usvajanje prije donesen zaključak Vijeća o očitovanju 
na prijedlog liste prioriteta, tzv. malih komunalnih akcija Kluba sušačana, kako slijedi: 
a)  Vijeće je prihvatilo i uvrstilo je točku 1. i 4. iz vaših prijedloga u Prijedlog komunalnih 

prioriteta VMO za 2010.g. - u skladu s financijskim mogućnostima MO, 
b) Vijeće je točke 2. i 3. prijedloga razmotrilo te je donijet zaključak - budući da navedeni 

prijedlozi ne spadaju u kategoriju komunalnih prioriteta odnosno malih komunalnih akcija 
već spadaju u redovito održavanje komunalne infrastrukture (točka 2.) odnosno u 
primjenu mjera higijensko-sanitarne zaštite (točka 3.) - da će se isti riješiti putem 
nadležnih gradskih tijela.  



Stoga je Vijeće u daljnjem postupku zatražilo rješavanje prijedloga iz:  točke 2. - neposredno 
od nadležnih osoba Direkacija za komunalno redarstvo i Direkcije zajedničkih komunalnih 
djelatnosti, i točke 3.  - pisanim putem od nedležnog tijela Grada Rijeke - Odjela za 
komunalni sustav. O konačnom planu prioriteta za održavanje objekata i ureñaja komunalne 
infrastrukture za 2010.g. (točke 1. i 4.) i o odgovoru Odjela za komunalni sustav (točka 3.) 
Vijeće će izvjestiti Klub Sušačana po donošenju predmetnog Plana odnosno po primitku 
odgovora Odjela za komunalni sustav. 
Vijeće je zaključak jednoglasno usvojilo bez primjedbi. 

 
Točka 3. 

Usvajanje prijedloga na foto-akciju "Ri-foto-fiumanka" 
 

Predjednik Vijeća elaborirao je prijedlog pokretanja foto-akcije: Ri-foto-fiumanka", 
pozivom na web stranici Mjesnog odbora,  kojom bi se Vijeće pridružilo različitim 
dogañanjima vezanim uz regatu FIUMANKA. Projekt RI-FOTO-FIUMANKA je projekt kojim  
bi Vijeće prikupljalo i objavljivalo na svojim web stranicama fotografije s ove manifestacije, a 
bi dostavljali grañani. Svi zainteresirani grañani mogu dostaviti svoje fotografije na e-mail 
adresu Mjesnog odbora, s naznakom: imena i prezimena (ili umjetničkog imena) autora, 
lokacije s koje je fotografija fotografirana, te eventualno naziva fotografije i sadržaja 
fotografije. Takoñer, ukoliko bude iskazan odgovarajući interes, Vijeće će naknadno 
organizirati prigodnu izložbu fotografija. 
Kao promotivni i poticajni materijal tajnik Vijeća Marjan Srdoč objavit će prigodne fotografije u 
slijedećim kategorijama: GALERIJA FOTOGRAFIJA: RI-FOTO-FIUMANKA ART   - 
fotografije s više umjetničkog izražaja, GALERIJA FOTOGRAFIJA: RI-FOTO FIUMANKA 
PRESS - fotografije s press regate, GALERIJA FOTOGRAFIJA: RI-FOTO-FIUMANKA 
REGATA - fotografije s glavne regate. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen, bez primjedbi. 
 

Točka 4. 
Pripreme za zdravstvenu akciju "Zdravstvena prevencija grañana u MO Bulevard" 

 
            Član vijeća dr. Ivan Benčić informirao je Vijeće o planiranoj zdravstvenoj akciji pod 
nazivom "Zdravstvena prevencija grañana u MO Bulevard": 
Zdravstvena akcija planira se održati u prostorijama Mjesnog odbora Bulevard. Mjesni odbor 
“Bulevard” u suradnji s Patronažnom zdravstvenom skrbi Doma zdravlja PGŽ ispostava 
Rijeka - lokalitet Bulevard u cilju poticanja i promidžbe zdravstvene prevencije meñu 
grañanima organizirat će navedenu akciju za grañane Mjesnog odbora Bulevard, koja će se 
održati 4. lipnja od 9 do 11 sati u prostorijama MO “Bulevard” na adresi: Šet.I.G.Kovačića 12. 
U okviru akcije grañani će moći besplatno očitati indeks tjelesne mase (BMI), izmjeriti tlak 
(RR) te šećer (ŠUK) u krvi i dobiti stručne savjete, preporuke i druge informacije. Akciju će 
stručno voditi patronažna sestra Eda Marušić. 

Informacija je jednoglasno usvojena, bez primjedbi. 
 

Točka 5. 
Razno 

 
Predjednik Vijeća izvjetio je Vijeće da je problem nepropisnog parkiranja ispred 

garaža u Švalbinoj ulici pored k.br.8. rješen je iscrtavanjem horizontalne signalizacije, a na 
temelju zahtjeva grañana - vlasnika garaža koje se nalaze u Švalbinoj ulici pored k.br.8. i 
putem Mjesnog odbora Bulevard. Za radove je bio nadležan TD Rijekapromet d.d.  

Predsjednik Vijeća izvjestio je Vijeće da su na području Bulevarda postavljeni  novi 
rukohvati: na južnom dijelu Gimnazijskih stuba od željezničkog prijelaza do Gajeve ulice, na 
Trgu braće Mažuranića pored k.br. 9., u Gajevoj ulici pored k.br 8. i  u Ulici Šet.J.Rakovca 
pored k.br.10., 12. i 18. sve do Radićeve ulice. Takoñer su tijekom mjeseca svibnja – na 



zahjetv Vijeća - sanirani rukohvati u ulicama Vrazov prijelaz i Kranjčevićev klanac način da 
su popravljeni i nanovo oličeni. Za radove je bio nadležan TD "Rijekapromet" d.d.  

Informacija je prihvaćena jednoglasno bez primjedbi. 
 

 

Sjednica je završila s radom u 21:00 sati. 
 
 
Zapisničar:            Predsjednik 
Tajnik Vijeća Mjesnog odbora        Vijeća Mjesnog odbora 
“Bulevard”            “Bulevard” 
 
______________________      ___________________ 
Marjan Srdoč        Žarko Šegota 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


