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ZAPISNIK 

S 4. SJEDNICE VMO BULEVARD 
 

4. sjednica VMO Bulevard održana je 30.12.2010. s početkom u 17 sati u prostorijama 
MO Bulevard, Šet.I.G.Kovačića 12. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Milan Lukša, predsjednik, 
- Žarko Šegota, član, 
- Vojislav ðurić, član, 
- Marijan Rošić, potpredsjednik, 
- Henriet Bilandžić, član, 
- Marjan Srdoč, tajnik.  
 
Usvajanje zapisnika s 3. sjednice VMO Bulevard: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio da se prva točka dopuni sa slijedećim 
tekstom: te posebno usvajanje izvješća o provedenoj ekološkoj akciji i provedenom 
sportskom turniru, te je predložio slijedeći dnevni red 
 

DNEVNI RED 
 
1. Razmatranje realizacije pojedinačnih programa iz Programa rada VMO u 

mjesecu prosincu te posebno usvajanje izvješća o provedenoj ekološkoj akciji i 
provedenom sportskom turniru. 

      2.  Razmatranje zahtjeva grañana 
      3.  Razno.  
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Milan Lukša elaborirao je provedbu slijedećih pojedinačnih programa 
Vijeća u mjesecu prosincu, i to:  
- 2. prosinca u dvorani Mjesnog odbora, koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta,  

održana je glumačko-lutkarska predstava za mlañu djecu "Lažeš Pinokia" u izvedbi teatra 
"OZ" iz Lovrana, koja je organizirana suradnjom Vijeća Mjesnog odbora Bulevard i 
Dječjeg vrtića Bulevard.  

- Vijeće Mjesnog odbora Bulevard u suradnji s Dječjim vrtićem Bulevard organiziralo je za 



djecu izmeñu 4 i 7 godina starosti s područja svojeg mjesnog odbora prigodnu trodnevnu 
dječju radionicu vezanu za pripremu programa Dočeka Djeda Božičnjaka/Mraza u 
Mjesnom odboru. Radionica je održana u prostorijama dječjeg vrtića od 9:30 do 10:30 
sati, izmeñu 7 i 9 prosinca. Na radionicama su djeca izrañivala prigodne ukrase i likovne 
radove. Materijal za radionicu osiguralo je Vijeće Mjesnog odbora, a radionicu su vodile 
odgojiteljice vrtića: Snježana Troha, Laureta Španjol, Suzana Srića, Vesna Grebenac-
Stojšić i studentica Almira Alijević. Na radionicama je ukupno sudjelovalo 45 djece. 

- Vijeće Mjesnog odbora "Bulevard" u suradnji s Prvom sušačkom hrvatskom gimnazijom u 
Rijeci organiziralo je u srijedu 15.prosinca prvi dio dvodnevne ekološke akcije 
hortikulturalnog ureñenja i čišćenja parka gimnazije pod nazivom "Volim Bulevard 2010". 
U akciji, koja je trajala tog dana od 9 do 14 sati, sudjelovalo je 44 grañana i učenika 
PSHG te 4 djelatnika KD "Čistoća". Hortikulturalno je ureñen skoro cijeli jugozapadni dio 
dvorišta gimnazije, a uz to je očišćen i južni i dio sjevernog parka i dvorišta gimnazije od 
različitog sitnog otpada. 

- U četvrtak 16. prosinca uspješno je završena dvodnevna ekološka akcija pod nazivom 
"Volim Bulevard 2010", koju je organiziralo Vijeće Mjesnog odbora "Bulevard" u suradnji 
s Prvom sušačkom hrvatskom gimnazijom u Rijeci. Drugog dana akcije sudjelovalo je 17 
grañana i učenika PSHG te četiri djelatnika KD "Čistoća". 

- Vijeće Mjesnog odbora "Bulevard" organiziralo je u četvrtak 16.prosinca 2010.g. u 
dvorani Mjesnog odbora, u okviru svojeg godišnjeg programa rada, završni dio 
manifestacije "Doček Djeda Mraza/Božičnjaka".Program je obuhvaćao glazbene točke 
skupine djece Dječjeg vrtića Bulevard, plesne točke djece plesnog sportskog društva 
"Klara jet-set", scenske točke teatra "Oz", podjelu darova djeci koje je osiguralo Vijeće 
Mjesnog odbora i prigodni domjenak za djecu, njihove roditelje i volontere koji su 
sudjelovali u pripremi manifestacije. Poklonima je darovano 67 djece u starosnoj dobi od 
jedne do deset godina, a na dočeku je bilo nazočno ukupno oko 200 osoba. 

- Vijeće Mjesnog odbora Bulevard, temeljem svojeg programa rada, je u suradnji s Prvom 
sušačkom gimnazijom u Rijeci organiziralo sportski turnir za mladež srednjoškoloskog 
uzrasta. Turnir je održan  20. i 21. prosinca u sportskoj dvorani PSHG na adresi Gajeva 
1. Ove godine sportske aktivnosti obuhvatile su sportske susrete u košarci (m+ž), odbojci 
(m+ž), malom nogometu (m) i badbintonu (m+ž). Na turniru je nastupilo ukupno 87 
sudionika. Mjesni odbor je iz sredstava Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu 
Grada Rijeke osigurao nagrade u obliku sportskih rekvizita u cilju razvitka sporta i širenja 
sportske kulture i navika kod mladih, a iz svojih je sredstava osigurao prigodni domjenak 
za sudionike turnira. Glavni sudac i voditelj turnira bio je Miljenko Doričić, prof. koji je 
istovremeno i član Pododbora za sport Vijeća MO Bulevard. 

Zaključio je da su svi pojedinačni programi provedeni izuzetno uspješno, u okviru planiranih 
financijskih sredstava, uz realizaciju dodatne predstave za manju djecu te je posebno 
istaknuo i pohvalio tajnika Vijeća Mjesnog odbora Marjana Srdoča na uloženom trudu u 
organizaciji, koordinaciji i realizaciji istih. 
Predložio je da se usvoje prijedlozi izvješća o provedenim akcijama-programima iz područja 
ekologije i provedenom sportskom turniru. 
Zaključak: 

• Izvješće je jedoglasno prohvaćeno bez primjedbi te je jednoglasno usvojeno 
izvješće o provedenoj ekološkoj akciji i izvješće o provedenom sportskom 
turniru.  

 
AD 2 
 
Predsjednik VMO Milan lukša izložio je zahtjeve grañana: 
a)  Marinčić Lovro - Švalbina ulica k.br. 11: usmeno je zatražio da se dva kontejenra za 
kućni otpad koji se nalaze pored eko otoka poprave ili zamijene novima budući su isti 
oštećeni,  
b)  Novi usmeni zahtjev stanara zgrade k.br. 20. u Ulici Šet.I.G.Kovačića da im se 



osigura nesmetani prostup šahti vodovoda, iz razloga što je često blokirana parkiranim 
vozilima. 
Predložio je da se za točku pod a) uputi zahtjev nadležnim službama u mjesecu 
siječnju nakon što se utvrdi stanje i drugih kontejnera na području MO, jer je 
primijećeno da postoje slična oštećenja i na drugim lokacijama.  
Za prethodni zahtjev pod točkom b) podsjetio je da je Vijeće uputilo dopis TD 
Rijekapromet 19. studenoga, ali da je nadležno tijelo dalo negativan  
odgovor; nadalje izvjestio je da je u razgovoru s ovlaštenim predstavnikm zgrade gdin. 
Ivanom Dokozić saznao da će zgrada podnijeti novi zahtjev budući im je blokiran 
pristup ulazu parkiranim vozilima na nogostupu, što nisu kao razlog iznijejeli u 
prethodnom zahtjevu; te je predložio da se Vijeće očituje nakon primitka navedenog 
pismena.    

Zaključak: 
• Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 
AD 3 
 
Predsjednik Vijeća predložio je naknadno usvajanje tj. potvrñivanje prije donijetog 
mišljenja Vijeća  na zahtjev za produženjem radnog vremena caffe baru "Rock caffe"  
za dane  24. i 31. prosinca 2010.g.  i to za 24-oga: do 2,00 sata, a 31-oga: do 6 sati, u 
obliku slijedećeg zaključka: 
Temeljem dopisa Odjela gradske uprave za poduzetništvo: klasa UP/I 335-05/10-
01/200, ur.broj: 2170-01-03-10-10-2 od 13.12.2010.god. Vijeće Mjesnog odbora 
"Bulevard" nakon što je dobilo pisane izjave susjeda kojima su isti izjavili suglasnosta 
za predmetno produženje radnog vremena  daje svoje pozitivno mišljenje odnosno 
svoju suglasnost za produženje radnog vremena caffe baru "Rock caffe"  za dane  24. i 
31. prosinca 2010.g.  i to za 24-oga: do 2,00 sata, a 31-oga: do 6 sati.  
Zaključak: 

• Zaključak je jednoglasno je usvojen. 

 
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 Milan Lukša 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


