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                                                              ZAPISNIK 

SA  36. SJEDNICE VMO BULEVARD 
 

36. sjednica VMO Bulevard održana je 31.01.2018. s početkom u 17:00 sati 
u prostorijama MO Bulevard, Šet.I.G.Kovačića 12. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Darinko Papić, predsjednik,  
- Mirjana Banić, potpredsjednca,  
- Goran Sušić, član, 
- Henriet Bilandžić, član, 
- Milan Lukša, član, 
- Marjan Srdoč, tajnik.  
Sjednici nisu prisustvovali: - 
 
Zapisnik s 35. sjednice VMO Bulevard usvojen je jednoglasno. 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1.   Usvajanje godišnjeg izviješća o radu VMO Bulevard za 2017. godinu.  
2.   Razmatranje hortikulturnih radova na području MO Bulevard. 
3.   Razmatranje uređenja sjevernog dijela parka sušačke gimnazije. 
4.   Razmatranje uređenja zapuštenih sportskih igrališta pored sušačke gimnazije.  
5.   Razmatranje uključivanja zainteresiranih građana u planiranje i realizaciju 
      gradnje Dječjeg igrališta na prostoru Trga braće Mažuranića. 
6.   Razmatranje drugačijeg urbanističkog rješenja prostora Brajdice. 
7.   Razno 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno bez primjedbi. 
 
AD 1 
      Predsjednik VMO Darinko Papić detaljno je elaborirao Godišnje izviješća o radu 

VMO Bulevard za 2017. godinu te je predložio njegovo usvajanje.  
Zaključak: 
 Godišnje izviješća o radu VMO Bulevard za 2017. godinu usvojeno je 
jednoglasno.  
 
 



AD 2 
      Predsjednik VMO Darinko Papić izvijestio je članove Vijeća o postojećim i 

planiranim hortikulturnim radovima na području MO Bulevard te je zaključio da je 
dosadašnja realizacija bila uspješna sukladna planu. Istaknuo je daljnju potrebu da 
se ukupni prostori drvoreda u ulicama Bulevard oslobođenja, Šet.I.G.Kovačića i 
Šet.J.Rakovca orežu u cilju kvalitetnije osvjetljenosti nogostupa istih noću. 
Zaključak: 
 Izvješće je jednoglasno je usvojeno.  
 
AD 3 
      Predsjednik VMO Darinko Papić posebno je elaborirao radove na uređenju 

sjeverne strane parka sušačke gimnazije te je predložio da se ne pristupi 
kompletnom oštrom orezivanju zelenih površina kako je prethodno dogovoreno s 
predstavnicima sušačke gimnazije, već da se u predmetnom prostoru izvrši 
orezivanje samo odgovarajuće mreže pješačkih puteva-staza uključujući i staru 
parkovnu stazi koje bi služile kao interventni putevi unutar parka naročito do 
postojećih hidranata. U skladu s dinamikom radova predložio je da se ekološka 
akcija „Volim Bulevard 2018“ prilagodi terminu navedenih radova te ukoliko isti ne 
budu završeni do početka mjeseca travnja da se navedena akcija prolongira za 
mjesec studeni ili prosinac i to iz razloga potrebe očuvanja ptičjeg fonda parka. 
Zaključak: 
 Izvješće i prijedlog  su jednoglasno usvojeni.  
 
AD 4 
      Predsjednik VMO Darinko Papić predložio je da se održi radni sastanak s 

predstavnicima sušačke gimnazije u predmetu potrebe uređenja zapuštenih 
sportskih igrališta pored sušačke gimnazije odnosno potrebe njihova uređenja  
budući da su ista neopravdano zapuštena te izvan funkcije i opasna za korištenje. 
Također je predloženo da se nakon navedenog sastanka uputi zajednički zahtjev  
Gradu Rijeci i Primorsko goranskoj županiji na realizaciju. 
Zaključak: 
 Prijedlog je jednoglasno usvojen.  
 
AD 5 
       Predsjednik VMO Darinko Papić predložio je uključivanje zainteresiranih 
građana u planiranje i realizaciju gradnje dječjeg igrališta na prostoru Trga braće 
Mažuranića, koja je definirana planom malih komunalnih akcija za 2018. godinu i 
to u cilju kvalitetnije realizacije predmetnog projekta. 
Zaključak: 
 Prijedlog je jednoglasno usvojen.  
 
AD 6 
      Predsjednik VMO Darinko Papić predložio je Vijeću da se za iduću sjednicu 
Vijeća razmotri mogućnost drugačijeg urbanističkog rješenja prostora Brajdice u 
cilju ostvarenja kvalitetnijih životnih uvjeta građana i revitalizacije prostora u 
centru grada. . 
Zaključak: 
 Prijedlog je jednoglasno je usvojen.  

 

 
 



AD 7 
 Pod točkom razno nije bilo prijedloga niti primjedbi. 
 
 
Sjednica je završila u 20 sati. 
 
 
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu                       Predsjednik VMO 
VMO Bulevard                                                                  VMO Bulevard 
Marjan Srdoč                                                                    Darinko Papić 
 


