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Z A P I S N I K 

 
 sa sjednice Vijeća Mjesnog odbora “Bulevard, broj 31 od 29. i 30. 10.2009.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 i Vojislav ðurić. 
 Opravdano odsutni: članovi Milan Lukša, dr.Ivan Benčić. 

Nazočne druge osobe: Marjan Srdoč tajnik Vijeća Mjesnog odbora.  
Sjednicu je u 17 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. Razmatranje poziva na sudjelovanje u izboru "Volonteri  godine" za 2009. g. 
3.   Utvrñivanje liste komunalnih prioriteta – malih komunalnih akcija za 2010.g. 

      4.   Usvajanje Prijedloga programa rada VMO za 2010.g. 
      5.   Nakadna potvrda zaključka o generalnom mišljenju Vijeća o zahtjevima za 

produženim radnim vremenom caffe bara "Bura" 
      6.   Pripreme za provoñenje akcija VMO iz područja sporta, ekologije, zdravstva i brige o 

djeci. 
      7.   Informacija i očitovanje o obavi                                                                        jesti 

Odbora za mjesnu samoupravu 
      8.   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. 

Razmatranje poziva na sudjelovanje u izboru "Volonteri  godine" za 2009. g. 
 

            Nakon što je predjednik Vijeća Žarko Šegota informirao članove Vijeća o pozivu na 
sudjelovanje u izboru "Volonteri godine" za 2009.g. jednoglasno je zaključeno da na području 
MO Bulevard od postojećih volontera niti jedan ne zadovoljava postavljene kriterije.  

 



Točka 3. 
Utvrñivanje liste komunalnih prioriteta – malih komunalnih akcija za 2010.g. 

 
Predsjednik Vijeća Žarko Šegota podsjetio je članove Vijeća o procesu usaglašavanja 

prioriteta u održavanje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture za područje MO 
“Bulevard”, te o prijedlogu Vijeća za 2010.god. (u iznosu od 97.000,00 kn). Jednoglasno je 
zaključena slijedeća lista komunalnih prioriteta, tzv. malih komunalnih akcija: 

 
1. Nastavak ureñenja nogostupa u Ulici Vidikovac:  50.000,00 kn, 
2. Hortikulturno ureñenje površine u Ulici Šetalište Joakima Rakovca oko kućnog 
broja 5:  7.000,00 kn, 
3. Proširenje javne rasvjete uz prolaz s istočne strane zgrade kućni broj 5 u Ulici 
Šetalište Joakima Rakovca:  7.000,00 kn, 
4. Proširenje javne rasvjete sa zapadne strane stubišta nasuprot kućnog broja 42 
prema kućnom broju 40 u Ulici Šetalište Joakima Rakovca:  7.000,00 kn, 
5. Postava klupe na autobusnom stajalištu u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića 
kod kućnog broja 12:  2.000,00 kn, 
6. Postava klupe na autobusnom stajalištu u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića 
kod kućnog broja 26:  2.000,00 kn, 
7. Postava novih rukohvata na stubištima u ulicama: Šetalište Joakima Rakovca, 
Kranjčevićev klanac - Mažuranićev trg i Morettiev prolaz:  22.000,00 kn. 
 

Točka 4. 
Usvajanje Prijedloga programa rada VMO za 2010.g. 

 
Predjednik Vijeća Žarko Šegota izložio je Prijedlog programa rada VMO Bulevard za 

2010.g. Vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi Prijedlog programa rada VMO za 2010.g. 
 

Nakon što je zaključena točka 4. dnevnog reda predjednik Vijeća Žarko Šegota 
predložio je da se sjednica Vijeća prekine zbog njegovih neodložnih obveza i  nastavi sutra s 
početkom rada u 18 sati. Prijedlog je jednoglasno usvojen.  
Sjednica je prekinuta u 20 sati. 
 
Nastavak sjednice 30.10.2009.g.:  

Nazočni članovi Vijeća Mjesnog odbora: predsjednik Žarko Šegota, podpredsjednik 
Marijan Rošić i i Vojislav ðurić. 
 Opravdano odsutni: članovi Milan Lukša, dr.Ivan Benčić. 

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 nastavak rada po dnevnom redu što je jednoglasno prihvaćeno: 
 
             

 Točka 5. 
Nakadna potvrda zaključka o generalnom mišljenju Vijeća o 

zahtjevima za produženim radnim vremenom caffe bara "Bura" 
 
            Predsjednik Vijeća potsjetio je članove Vijeća sa povremenim zamolbom caffe bara 
"Bura"  za produženim radnim vremenom te je predložio da Vijeće donese slijedeći zaklučak:  
"Vijeće daje svoje pozitivno generalno mišljenje odnosno svoju opću suglasnost na buduće 
zahtjeve caffe bara "Bura" za produženim radnim vremenom (od 30.11.2009.godine do 
daljnjeg) u cilju mogućnosti pravovremenog i nesmetanog organiziranja i održavanja različitih 
programa izvan radnog vremena - budući se je dosada podnositelj zahtjeva korektno 
ponašao i postupao i nije bilo niti jednog prigovora grañana na rad u produženom radnom 
vremenu. U slučaju ako bi u produženom radnom vremenu došlo do prigovora grañana na 
rad caffe bara, narušavanja javnog reda i mira uzrokovanog radom caffe bara i sl. Vijeće MO 



Bulevard će povući predmetnu suglasnost Odjelu za poduzetništvo Grada Rijeke." Nakon 
kraće rasprave zaključak je jednoglasno usvojen.       

 
Točka 6. 

Pripreme za provoñenje akcija VMO iz područja 
sporta, ekologije, zdravstva i brige o djeci. 

 

Predjednik Vijeća Žarko Šegota informirao je članove Vijeća o do sada poduzetim 
radnjama oko priprema za provoñenje akcija iz područja sporta, ekologije , zdravstva i brige 
o djeci, te o budućim potrebnim akrtivnostima za realizaciju istih. Nakon kraće rasprave 
dogovoreno je s tajnikom VMO i jednoglasno zaključeno da tajnik poduzme sve potrebne 
aktivnosti ukoliko pojedini zaduženi član Vijeća po pojedinoj akciji ne bude u mogućnosti 
provesti iste. 

 
Točka 7. 

Informacija i očitovanje o obavijesti Odbora za mjesnu samoupravu 
 
 Nakon što je predjednik Vijeća Žarko Šegota elaborirao obavijest Odbora za mjesnu 
samoupravu, članovi Vijeća nisu imali primjedbi, prijedloga i sl. 

 
Točka 8. 
Razno 

 

Pod točkom razno nije bilo prijedloga, zahtijeva, primjedbi i sl. 
 
 
 
Sjednica je završila s radom u 20 sati. 
 
 
Zapisničar:            Predsjednik 
Tajnik Vijeća Mjesnog odbora        Vijeća Mjesnog odbora 
“Bulevard”            “Bulevard” 
 
______________________      ___________________ 
Marjan Srdoč        Žarko Šegota 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


