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ZAPISNIK 

S 33. SJEDNICE VMO BULEVARD 
 

33. sjednica VMO Bulevard održana je 29.12.2009. (utorak) s početkom u 19:00 sati u 
prostorijama MO Bulevard, Šet.I.G.Kovačića 12. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Žarko Šegota, predsjednik, 
- Marijan Rošić, potpredsjednik, 
- Milan Lukša, član, 
- Ivan Benčić, član, 
- Vojislav ðurić, član, 
- Marjan Srdoč, tajnik. 
 
Usvajanje zapisnika s 33. sjednice VMO Bulevard: 

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

DNEVNI RED 
 
1. Informacija o Očitovanju na programe vijeća mjesnih odbora za 2010.g.  OGU 

za samoupravu i upravu 
2. Informacija o zapisniku sa sastanka povjerenstva za ocjenu sportskih 

rekreacijskih programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora od 9.12.2009.g. 
3. Informacija o odgovoru OGU za samoupravu i upravu na amandman PGS-a o 

osnivanju gradskih četvrti u Gradu Rijeci. 
4.  Informacija o Planu raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području 

mjesnih odbora u 2010.g. 
5.   Razmatranje sudjelovanja na natječaju "Naj on-line mjesni odbora".  
6.   Zahtjevi grañana. 

      7.   Razno.  
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
 
 
 
 



AD 1 
 
Predsjednik VMO Žarko Šegota izvjestio je nazočne vijećnike o očitovanju OGU za 
poduzetništvo na programe vijeća mjesnih odbora za 2010.g. kojim je iz razloga recesije za 
akciju "Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor Bulevarda u 2010.g." umjesto  s 
predloženih 5.250,00 kn odobreno 1.500,00 kn. 
Informacija je prihvaćena bez primjedbi, prijedloga i sl. 
Zaključak: 

• Jednoglasno je zaključeno da se u skladu s financijskim mogućnostima izvrši 
potrebno usklañivanje na način da se zadrži stavka nagrada u biljnom 
materijalu putem bonova za najljepšu okućnicu, najljepši balkon i najljepši 
prozor u iznosu od 1.500,00 kn, kako je predviñeno.  

 
 
 
AD 2 
 
Predsjednik VMO Žarko Šegota izvjestio je nazočne vijećnike o zapisniku sa sastanka 
povjerenstva za ocjenu sportskih rekreaacijskih programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora 
od 9.12.2009.g. kojim se manifestacija "Sportski turnir MO Bulevard i PSHG 2010.g." iz 
razloga recesije s umjesto 3.500,00 kn financira s 2.600,00 kn 
Informacija je prihvaćena bez primjedbi, prijedloga i sl. 
 

Zaključak: 
• Jednoglasno je zaključeno da se u skladu s financijskim mogućnostima izvrši 

potrebno usklañivanje na način da se smanji iznos nagrada u sportskim 
rekvizitima za 900,00 kn.  

 
 
AD 3 
 
Predsjednik VMO Žarko Šegota izvjestio je nazočne vijećnike o amandmanu PGS-a o 
osnivanju gradskih četvrti u Gradu Rijeci i odgovoru OGU za samoupravu i upravu na isti 
 

Zaključak: 
• Jednoglasno je zaključeno da će Vijeće zaključak donijeti na slijedećoj sjednici 

Vijeća, a nakon detaljnijeg razmatranja pisanog materijala od strane članova 
Vijeća.  

 
 
AD 4 
 
Predsjednik VMO Žarko Šegota izvjestio je nazočne vijećnike o o Planu raspodjele 
sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2010.g. 
Informacija je prihvaćena bez primjedbi, prijedloga i sl. 
 
 
 
AD 5 
 
Predsjednik VMO Žarko Šegota upoznao je članove Vijeća sa s natječajem "Naj on-
line mjesni odbor" odnosno s dopisom OGU za samoupravu i upravu, a naročito s 
kriterijima i ciljevima natječaja. 

Zaključak: 



• Jednoglasno je zaključeno da Vijeće neće sudjelovati u predmetnom natječaju. 
 
 
 
AD 6 
 
Predsjednik VMO Žarko Šegota upoznao je članove Vijeća sa: 

• zahtjevom skupine grañana s područja MO Bulevard o potrebi ujednačavanja 
standarda reda vožnje autobusne linije s drugim autobusnim linijama u početnim i 
završnim terminima, 

• zahtjevom grañana s područja MO Bulevard o potrebi postavljanja autobusne 
čekaonice na početku ulice Šet.J. Rakovca iz razloga izloženosti nepovoljnim 
atmosferskim uvjetima prilikom čekanja autobusa. 

 
Zaključak: 
• Jednoglasno je zaključeno da će Vijeće ponoviti zahtjev OGU za komunalni 

sustav Grada Rijeke i KD Autotrolej.  
 
 
 
AD 7 
 
Pod točkom razno nije bilo prijedloga, zahtijeva, primjedbi i sl. 
 
 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 
Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Bulevard: 

 
Marjan Srdoč Žarko Šegota 

 
 
 
 
 
 

         
                                                  

 
 
 
 


