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                                                          ZAPISNIK 

SA  7. SJEDNICE VMO BULEVARD 
 

7. sjednica VMO Bulevard održana je 24.10.2019. 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.  
Sjednici nisu prisustvovali:  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1.  Razmatranje reguliranja parkiranja putem uvođenja naplate parkiranja na  

području MO Bulevard. 
2.  Razno  

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Predsjednik Darinko Papić elaborirao je dosadašnje aktivnosti u predmetu prijedloga 
reguliranja parkiranja putem uvođenja naplate parkiranja na dijelu područja MO 
Bulevard. Nakon rasprave predložio je usvajanje sljedeće odluke: 
„ Vijeće je odlučilo da će konačnu odluku o uvođenju ili ne uvođenju naplate 
parkiranja za dio područja Mjesnog odbora Bulevard i to za: Trg braće Mažuranića, 
Gajevu ulicu,  Gundulićevu ulicu i Vrazov prijelaz, donijeti građani neposredno putem zbora 
građana i to građani koji su prijavljeni na adresama u navedenim ulicama i trgu, kao i 
građani koji gravitiraju prije navedenom prostoru, i to:  Švalbina ulica, Gimnazijske stube, 
Kranjčevićev klanac, Derenčinova ulica, Ulica Morettijev prolaz, Ulica Bosiljke Rakić, Ulica 
Bulevard oslobođenja: od k.br. 28 do k.br.35,  Ulica Šet.I.G.Kovačića: od k.br.1 do k.br.12 te 
k.br.20 i 22 i Vitezićeva ulica. 
Zaključak: 

• Odluka je jednoglasno usvojena. 
 



Slijedom prethodne odluke predsjednik Darinko Papić predložio je donošenje 
sljedeću odluku o sazivanju zbora građana.  
 “ U četvrtak, 7. studenoga s početkom u 18 sati, u dvorani MO Bulevard, Šet.I.G.Kovačića 
14., Vijeće MO Bulevard saziva Zbor građana za dio područja mjesnog  odbora i to za: Trg 
braće Mažuranića (sa stubištem-prolazom od Trga do Ul. Šet.I.G.Kovačića), Gajeva, 
Švalbina, Gimnazijske stube, Gundulićeva, Vrazov prijelaz, Kranjčevićev klanac, 
Derenčinova, Morettijev prolaz, Bosiljke Rakić, Bulevard oslobođenja: od k.br. 28 do k.br.35,  
Šet.I.G.Kovačića: od k.br. 1 do k.br.12 i k.br.20 i 22, Vitezićeva ulica, sa slijedećim dnevnim 
redom: 
1.  Predstavljanje prijedloga idejnog rješenja uvođenja naplate parkiranja na dijelu  područja 

MO Bulevard i to za: Trg braće Mažuranića, Gajeva ulica, Ulica Vrazov prijelaz i 
Gundulićeva ulica. 

2.  Razmatranje prijedloga. 
3.  Donošenje odluke o uvođenju ili ne uvođenju naplate parkiranja. 
Na zboru građana biti će pozvani predstavnici: Rijeka prometa d.o.o. -  koji je izradio idejno 
rješenje, Rijeka plusa d.o.o. - koji bi uveo i upravljao sustavom naplate parkiranja te Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke.   
Zaključak: 

• Odluka je jednoglasno usvojena. 
 
AD 2 
Predsjednik Darinko Papić predložio je u skladu s dogovorom s Odjelom gradske 
uprave za komunalni sustav da će se u slučaju donošenja odluke o uvođenju naplate 
na dijelu područja MO Bulevard pristupiti sanaciji asfaltne podloge na Trgu braće 
Mažuranića odnosno preasfaltirati cijeli trg, sljedeću odluku: 
 „Iz viška sredstava prioriteta za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture MO 
Bulevard  iz 2018. i 2019. godine (komunalni prioriteti) za potrebe asfaltiranja Trga braće 
Mažuranića izdvaja se: 50.000,00kn.“.  
Zaključak: 

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


