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ZAPISNIK 
S 7. SJEDNICE VMO BULEVARD 

 
7. sjednica VMO Bulevard održana je 30.03.2011. s početkom u 18 sati u prostorijama 
MO Bulevard, Šet.I.G.Kovačića 12. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Milan Lukša, predsjednik, 
- Marijan Rošić, potpredsjednik  
- Žarko Šegota, član, 
- Vojislav ðurić, član, 
- Henriet Bilandžić, član, 
- Marjan Srdoč, tajnik.  
 
Usvajanje zapisnika s 6. sjednice VMO Bulevard: 

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

DNEVNI RED 
 
1.   Izmjena reda vožnje autobusne linije 8. – najnovije informacije.  
2. Postavljanje betonske vaze ispred ulaza u zgradu Šet:i.G.Kovačića 20. - 

najnovije informacije 
      3.   Poziv na podnošenje prijedloga komunalnih prioriteta za 2012. godinu. 
      4.  Kritično stanje parka sušačke gimnazije, potreba hitne sanacije i ureñenja. 
      5.  Razno.  
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Milan Lukša informirao je članove Vijeća da je VMO Bulevard da još nije 
stigao odgovora na dopis Mo Bulevard upućen PSHG, Medicinskoj školi, OŠ Trsat i OŠ 
Vladimir Gortan i da su dogovori s drugim MO, radi zajedničkog rješavanja 
nezadovoljavajućih autobusnih voznih redova u tijeku.  
Zaključak: 

• Informacija je pjednoglasno prihvaćena bez primjedbi i prijedloga. 

 
 



 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća izvjestio je članove Vijeća u predmetu postavljanje betonske vaze 
ispred ulaza u zgradu na adresi Šet.Ii.G.Kovačića 20. da je u meñuvremenu ovlašteni 
predstavnik zgrade gdin. Ivan Dokozić kontaktirao s Direkcijom za komunalno redarstvo 
i da je postupak rješavanja zahtjeva  u tijeku.     

Zaključak: 
• Informacija je jednoglasno prihvaćena bez primjedbi i prijedloga. 

 
AD 3 
 
Predsjednik Vijeća izvjestio je članove Vijeća o upućenom pozivu za podnošenje 
komunalnih prioriteta u 2012.g. u kojem se pozivaju se grañani Grada Rijeke s područja 
MO Bulevard, ovlašteni predstavnici suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada i udruge 
grañana da podnesu svoje prijedloge za ureñenje i održavanje objekta komunalne 
infrastrukture radi izrade Prijedloga plana komunalnih prioriteta za 2012. godinu. 
Prijedlozi će se primati u sjedištiu mjesnog odbora, od 28. ožujka do 22. travnja 2011.   
Predlagati se mogu manji komunalni zahvati kao što su: izgradnja dječjih igrališta, 
ureñenje zelenih površina, parkirališta, postave autobusnih čekaonica, postave tijela 
javne rasvjete, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, ureñenje kolnika, izrada nogostupa, 
odvodnja oborinskih voda, ureñenje prometne signalizacije i tehničkih elemenata cesta, 
sanacija divljih deponija i sl. Na temelju prijedloga Vijeće mjesnog odbora izradit će 
Program i utvrditi prioritete u rješavanju, koji će po usvajanju na Gradskom Vijeću činiti 
sastavni dio Plana raspodjele sredstava za prioritetno održavanje objekata i ureñaja 
komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora u 2012. godini 
Zaključak: 

• Izvješće je prihvaćeno bez primjedbi i prijedloga. 

 
AD 4 
 
Predsjednik Vijeća izvjestio je članove Vijeća o dosadašnjim inicijativama Vijeća  u 
predmetu potrebe ureñenja parka PSHG Vijeće Mjesnog odbora Bulevard, te je pozvao 
članove na izvid stanja na terenu. Nakon povratka u službene prostorije predjednik 
Viječa predložio je slijedeći zaključak: "  VMO je u više navrata upozoravalo nadležna 
tijela na dugogodišnje neodržavanje parka i pripadajućih sportskih terena sušačke 
gimnazije te na opasnosti koje iz toga proizlaze za grañane i učenike koji svakodnevno 
koriste taj prostor. Sadašnje stanje parka je kritično i smatramo da bi zbog toga trebalo 
zabraniti pristup odnosno njegovo korištenje grañanima i učenicima. Veliki broj stabala 
(naročito onih viših od 10 m - hrast medunac i borovi) s  ogromnim granama u 
krošnjama je bolesno, trulo ili suho te su se u zadnje vrijeme počela rušiti sama od 
sebe. Ugrožen i dio Gajeve ulice koja se nalazi ispod parka. Nadalje zapušteno nisko 
raslijnje naročito na sjevernoj strani parka; u kojem se nalaze tri hidranta za gašenje 
požara; pretvorilo se je u neprohodnu šikaru koja onemogućuje pristup i kretanje. U toj 
šikari u sjevernom dijelu parka zavlače se i nastanjuju beskućnici gdje vrše nuždu i 
ostavljaju gomile smeća. Na pripadajućim sportskim igralištima mladi učestalo pale 
vatre i pijanče te postoji opasnost da zapale šikaru i park, a time i zgradu gimnazije. 
Postojeće stanje VMO je zadnji put evidentiralo i razmotrilo moguća operativna rješenja 
na radnom sastanku od 29.ožujka, kojeg je VMO sazvalo na našu inicijativu i na kojem 
su bili nazočni predstavnci Direkcije ZKD - gdin. Zoran Tadić i predstavnica KD Čistoća 
gña. Minorka Modrić. Predlažemo da se u rješavanju ovog problema dijelom angažiraju 
grañani i učenici kroz ekološku akciju MO u suradnji s PSHG (u prikupljanju i odnošenju 
granja i lišća, te smeća -  čime bi se smanjili direktni troškovi zahvata - izuzev u 
prostoru koji su koristili beskućnici,  koji bi trebalo dezinficirati i sanirati putem stručnog 



osoblja). Nadležnim tijelima potrebno je uputiti dopis u skladu s ovim zaključkom".i 

Zaključak: 

• Zaključak je jednoglasno usvojen. 

 
 
AD 5 
 
Zaključak: 

• Pod točkom razno nije bilo prijedloga i primjedbi. 

 
 
Sjednica je završila u 21:00 sat. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu 
samoupravu: 

Predsjednik VMO Bulevard: 
 

Marjan Srdoč Milan Lukša 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


