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ZAPISNIK 
S 8. SJEDNICE VMO BULEVARD 

 
8. sjednica VMO Bulevard održana je 28.04.2011. s početkom u 17 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 7. sjednice VMO Bulevard: 

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

DNEVNI RED 
 
1.  Kritično stanje parka sušačke gimnazije, potreba hitne sanacije i ureñenja.  
2.  Prijedlozi i primjedbe grañana. 
3.  Rapravaljanje realizacije programa "Obilježavanje dana osloboñenja Rijeke" 

      4.  Razno.  
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik VMO Milan Lukša informirao je članove Vijeća da je temeljem dopisa VMO u 
predmetu  hitne potrebe sanacije i ureñenja parka PSHG Bulevard odgovoreno od strane 
Odjela za komunalni sustav u kojem se ponavlja da je isključiva obveza održavanja i 
ureñivanja parka PSHG na gimnaziji. Predložio je da se održi sastanak s ravnateljicom 
PSHG. 
Zaključak: 

• Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 
 
 



 
AD 2 
 
Predsjednik Vijeća izvjestio je članove Vijeća o dopisu gñe. Ljerke Sokolić o potrebi 
ureñenja zapuštenog parka PSHG, te je predložio da se ista informira o dosad 
poduzetom. 
Nadalje izvjestio je članove Vijeća o zahtjevu stanara zgrade Šet.I.G.Kovačića 17. o 
potrebi saniranja kanalizacijskih otvora – poklopaca na cesti i nogostupu ispred zgrade, 
te je predložio da se utvrdi opravdanost zahtjeva i da shodno tomu riješi problem u 
suradnji s VIK-om.   

Zaključak: 
• Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 
AD 3 
 
Predsjednik Vijeća predložio je da se u okviru programa Obilježavanja Dana 
osloboñenja Rijeke 3. svibnja postavi tematska izložba fotografija u suradnji sa SAB 
Rijeka, kako je programom planirano. Nalaže se tajniku Vijeća da izvrši sve potrebne 
pripremne radnje u tom cilju.  

Zaključak: 
• Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

 
 
AD 4 
 
Zaključak: 

• Pod točkom razno nije bilo prijedloga i primjedbi. 

 
 
Sjednica je završila u 20:00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od tri (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu 
samoupravu: 

Predsjednik VMO Bulevard: 
 

Marjan Srdoč Milan Lukša 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


