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                                                          ZAPISNIK 

SA  3. SJEDNICE VMO BULEVARD 
 

3. sjednica VMO Bulevard održana je 21.03.2018. s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Bulevard, Šet.I.G.Kovačića 12. 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Darinko Papić, predsjednik 
- Darko Brusić, potpredsjednik,  
- Henriet Bilandžić, članica, 
- Mirjana Banić članica, 
- Virna Škoda-Šaprić, članica, 
- Marjan Srdoč, tajnik.  
- Građani: Marko Čule, Velibor Panjković, Slavko Linić, S. Antičević. 
- Načelnik  3.policijske postaje: Marinko Puškarić. 
Sjednici nisu prisustvovali:  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Razmatranje prijedloga reguliranja i uvođenja naplate parkiranja na 

području MO Bulevard. 
2. Razno. 

 
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno bez primjedbi. 
 
AD 1 

Predsjednik Darinko Papić izvijestio je prisutne o zahtjevima građana za 
uređenjem parkiranja odnosno uvođenjem naplate parkiranja na području MO 
Bulevard i to naročito u ulicama: Vrazov prijelaz, Gundulićeva, Kranjčevićev Klanac, 
Trg braće Mažuranića, Gajeva ulica i Vitezićeva ulica. Nakon detaljne elaboracije i 
razmatranja predmetne točke dnevnog reda otvorio je raspravu. Nakon rasprave u 
kojoj su sudjelovali članovi Vijeća i građani: Marko Čule, Velibor Panjović, Slavko 
Linić te načelnik 3.policijske postaje Marinko Puškarić - koji je obećao naknadno 
dostaviti poboljšana tehnička rješenja u smislu iskoristivosti prostora za parkiranje 
vozila, predsjednik Vijeća Darinko Papić predložio je sljedeći zaključak: 

 
 



„Temeljem zahtjeva građana te „Idejnog rješenja o uvođenju naplate na području, 
MO Bulevard (koje je izradio: Rijeka plus d.o.o. - Parkirališta) predlaže se sljedeće 
reguliranje i uvođenje naplate parkiranja: 
Područje obuhvata:  
Trg braće Mažuranića, Gajeva ulica - do kraja ulice, Ulica Vrazov prijelaz - od 
početka ulice, Gundulićeva ulica - uključujući i sjeverni nogostup, Ulica Kranjčevićev 
klanac, Vitezićeva ulica. 
Također predlaže se naknadno utvrditi mogućnost naplate parkiranja i u prostoru 
drvoreda ulica Šet.I.G.Kovačića i Bulevard oslobođenja tamo gdje je to moguće. 
Zone smirenog prometa: 
predlažu se zone smirenog prometa u ulicama: Vrazov prijelaz, Gundulićeva, Gajeva 
i Vitezićeva ulica.  
Poboljšani način ucrtavanja parkirališnih mjesta naknadno će dostaviti gdin. Marinko 
Pauškarić.  
Nakon što se na sljedećoj sjednici Vijeća usaglasi konačni predmetni prijedlog Vijeća 
kontaktirat će se TD Rijeka plus u cilju zajedničke izrade konačnog projekta, a nakon 
čega će se pristupiti odlučivanju građana putem zbora građana“.  
  Zaključak: 

• Zaključak je jednoglasno usvojen. 
 

AD 2 
• Pod točkom razno nije bilo prijedloga niti primjedbi. 

 
 
Sjednica je završila u 21 sat. 
 
 
Zapisničar-referent za mjesnu samoupravu                       Predsjednik VMO 
VMO Bulevard                                                                   VMO Bulevard 
Marjan Srdoč                                                                     Darinko Papić 

 

 
 
 
 
 
 
 


