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Z A P I S N I K 

 
 sa sjednice Vijeća Mjesnog odbora “Bulevard, broj 32 od 26.11.2009.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. Naknadna potvrda odluke o dopuni programa iz područja ekologije. 
3.   Razmatranje provedbe programa iz područja zdravstva. 
4.   Razmatranje provedbe programa iz područja brige o djeci. 
5.   Davanje mišljenja na Prvi radni prijedlog upisnih područja osnovnih škola Grada 

Rijeke 
      6.   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. 

Naknadna potvrda odluke o dopuni programa iz područja ekologije 
 

Predsjednik Vijeća informirao je članove Vijeća o provedbi programa iz ekologije, tj. 
da je u utorak 17. studenoga uspješno provedena ekološka akcija "Volim Bulevard 2009", i 
da je u četvrtak 19. studenoga održan njezin nastavak - Vijeće Mjesnog odbora "Bulevard" i 
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci uspješno su proveli već tradicionalnu zajedničku 
ekološku akciju pod nazivom "Volim Bulevard 2009". U akciji je sudjelovalo 47 grañana i 
učenika PSHG. Tada je, zbog velike količine različitog otpada koji je još ostao neočišćen u 
parku gimnazije, dogovoreno da se akcija nastavi i u četvrtak 19. studenoga u vremenu od 
8:30 do 12 sati. U akciji je napunjena još jedna "baja" otpada - koju je osiguralo Vijeće 
Mjesnog odbora Bulevard. Nakon akcije Vijeće je za sve sudionike akcije osiguralo i prigodni 



domjenak iz sredstava reprezentacije MO u iznosu od 750,00 kn. Vijeće je jednoglasno 
potvrdilo 

. 
Točka 3. 

Razmatranje provedbe programa iz područja zdravstva 
 

           Predsjednik Vijeća predložio je da se zdravstvena akcija pod nazivom "Zdravstvena 
prevencija grañana MO Bulevard" – drugi dio odloži za 22. prosinca i to iz razloga povećanog 
broja slučajeva gripe na ovom području. Prijedlog je jednoglasno usvojen.            

 Točka 4. 
Razmatranje provedbe programa iz područja brige o djeci 

 
Predsjednik Vijeća potsjetio je članove Vijeća o planiranim aktivnostima za provoñenje 

akcije "Doček Djeda Mraza/Božičnjaka" u mjesecu prosincu. Jednoglasno je zaključeno da se 
sve aktivnosti provode prema planu i da će se završna manifestacija uspješno održati 17. 
prosinca. 

 
Točka 5. 

Davanje mišljenja na Prvi radni prijedlog 
upisnih područja osnovnih škola Grada Rijeke 

 
            Predjednik Vijeća informirao je članove Vijeća o Prvom radnom prijedlogu upisnih 
područja osnovnih škola Grada Rijeke, Odjela GU za odgoj i školstvo. Nakon kraće rasprave 
Vijeće je jednoglasno donijelo zaključak kojim daje svoje pozitivno mišljenje na Prvi radni 
prijedlog upisnih područja osnovnih škola Grada Rijeke, s dodatnom napomenom da treba 
utvrditi i tzv. dodatni operativni kriterij tzv. "baka servisa", tj. datne adrese na kojoj djeca 
borave tijekom dana (na brizi).  
 

Točka 6. 
Razno 

 

Pod točkom razno nije bilo prijedloga, zahtijeva, primjedbi i sl. 
 
 
 
Sjednica je završila s radom u 21 sat. 
 
 
Zapisničar:            Predsjednik 
Tajnik Vijeća Mjesnog odbora        Vijeća Mjesnog odbora 
“Bulevard”            “Bulevard” 
 
______________________      ___________________ 
Marjan Srdoč        Žarko Šegota 
 
 

 
 
 


