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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
MJESNI ODBOR  BULEVARD 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
 
KLASA:  026-05/18-01/24 
URBROJ:  2170/01-09-10-19-12 
Rijeka,  18. siječnja 2019. god. 
  
                      GRAD RIJEKA 

Odjel za gradsku samoupravu i upravu 
       Direkcija za mjesnu samoupravu 

 
 
 

IZVIJEŠĆE  O RADU 
VIJEĆA MJESNOG ODBORA BULEVARD 

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO  31. PROSINCA 2019. GODINE 
 
 
 

1. Aktivnosti vijeća na utvrđivanju problema i potreba građana (prijedlozi programa, 
prioriteta, razvojnih programa, plan aktivnosti vijeća, financijski plan) 

 
Vijeće je tijekom 2019. provodilo slijedeće aktivnosti: 

• utvrdilo probleme i potrebe građana na području mjesnog odbora putem javnog poziva 
građanima za dostavom prijedloga prioriteta komunalnog opremanja i uređenja područja 
mjesnog odbora (putem prijedloga ovlaštenih predstavnika suvlasnika stanova, 
pojedinačnim zahtjevima građana ili grupe građana, te procjenom članova Vijeća),  

• utvrdilo prijedloge prioriteta komunalnog opremanja i uređenja za 2020. (komunalnih 
prioriteta) godinu po stupnju važnosti rješavanja problema za građane s područja mjesnog 
odbora i sudjelovalo u postupku usklađivanja prioriteta s nadležnim odjelom gradske 
uprave, 

• utvrdilo ostale potrebe i interese građana putem pojedinačnih zahtijeva, primjedbi i 
prijedloga građana tijekom cijele godine, procjenom članova Vijeća, svakodnevnim 
neposrednim kontaktima s građanima, sudjelovanjem građana na sjednicama VMO. 
Dijelom ih je prihvatilo i unijelo u prijedloge Programa rada VMO, 

• pratilo realizaciju plana prioritetnog održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini. 
• uputilo je javni poziv građanima za sudjelovanjem u projektu Riječki program lokalnog 

partnerstva, 
• izvršilo sve potrebne pripremne radnje za održavanje zbora građana u predmetu 

odlučivanja o uvođenju naplate parkiranja na dijelu područja Mjesnog odbora Bulevard i to 
na: Trgu braće Mažuranića,dijelu Gajeve ulice, Ulice Vrazov prijelaz i Gundulićeve ulice; 
uputilo je javni poziv građanima za sudjelovanjem na istome i provelo zbor građana 
7.11.2019.godine, 

• uputilo je javni poziv građanima za sudjelovanjem u programskim i ostalim akcijama i 
manifestacijama Vijeća, 

• izradilo i usvojilo: Godišnje izvješće o radu Vijeća za 2018. godinu, 
• izradilo i usvojilo: Program rada Vijeća za 2020. godinu, 
• izradilo i usvojilo je: Financijski plan Vijeća za  2020. godinu. 
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2. Održane sjednice, zborovi građana i razni sastanci 
 

Sjednice 
      Vijeće je održalo 10 sjednica s ukupno 37 točaka dnevnog reda. 
  
Sastanci 
      U cilju rješavanja određenih  pitanja i problema (komunalna i druga problematika) vijeće je    

s nadležnim službama, odjelima i institucijama održalo sastanke: 
•   2 radna sastanka s predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav, 
•   5 radnih sastanka s predstavnicima Odjela gradske uprave za komunalni sustav - 
Direkcije za komunalnu djelatnost, 
•   4 radna sastanaka s predstavnicima Trgovačkog društva "Rijeka promet", 
•   4 radna sastanka s predstavnicima Trgovačkog društva  „Rijeka plus“, 
•   2 radna sastanka s predstavnicima Odjela gradske uprave za urbanizam, ekologiju i   
gospodarenje zemljištem, 
•   1 radni sastanak s predstavnicima Hrvatskih željeznica (u okviru sastanka Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav), 
•   1 radni sastanak s predstavnicima Instituta IGH (u okviru sastanka s Odjela gradske 
uprave za komunalni sustav), 
•   2 radna sastanka s predstavnicima „Arhitektonskog biroa Turato“, 
•   1 radni sastanak s predstavnicima Komunalnog društva "Čistoća",   
•   4 radna sastanka s predstavnicima udruga građana, 
•   3 radna sastanaka s dr. Slavicom Jakovac - Ordinacija opće medicine na Bulevardu 
• 12 radnih sastanka s predstavnicima Dječjeg vrtića Bulevard, 
•   4 radna sastanaka s predstavnicima Treće policijske postaje, 
•   5 radnih sastanaka s predstavnicima Kluba starijih osoba Bulevard, 
•   4 radna sastanka s predstavnicima Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, 
•   1 radni sastanak s predstavnicima Rektorata Sveučilišta u Rijeci. 
•   4 radna sastanka s komunalnim redarom na terenu. 

 
 
3. Pokrenute inicijative vijeća za 

 
• prijedlog  izgradnje betonske oplate/tunela oko željezničkog kolosijeka na području Mjesnog 

odbora Bulevard  (i šire) - prilikom izgradnje dvotračnog željezničkog kolosijeka.  
• uređenje novog igrališta za malu djecu na području Mjesnog odbora. 
• rješavanje problema parkirnih mjesta na području Mjesnog odbora. 
• otklanjanje i sprječavanje svjetlosnog zagađenja istočnog dijela grada - s područja Brajdice i 

Delte / uzrok: postojeća lučka reflektorska rasvjeta s područja lučkog terminala Brajdice i 
Delte. 

• otklanjanje i sprječavanje zagađenja bukom i niskofrekventnim pod zvučnim vibracijama 
istočnog dijela grada - s područja Brajdice i Delte / uzrok: postojeći način rada na području 
lučkog terminala Brajdice. 

• otklanjanje i sprječavanje zagađenja zraka istočnog dijela grada - s područja Brajdice / 
uzrok: dimnjaci brodova na lučkom terminalu Brajdica. 

• otklanjanje i sprječavanje zagađenja bukom i trešnje - vibracijama  istočnog dijela grada - s 
područja kolosijeka željezničke pruge / uzrok: prometovanje dizel lokomotiva i teretnog 
željezničkog  prijevoza. 

• sustavno i kontinuirano uređenjem  parka Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci. 
• saniranje zelenih površina u parku Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci. 
• uklanjanje opasnih-derutnih stabala na području Mjesnog odbora. 
• sadnja nedostajućih stabala u drvoredima ulica na području Mjesnog odbora. 
• sustavno orezivanje krošnji drvoreda na području Mjesnog odbora. 
• uređenje  i održavanje sportskih igrališta pored Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci. 
• uspostava kvalitetnijeg reda vožnje autobusne linije 8. 
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• kvalitetnije provođenje odluke o komunalnom  redu vezano za čišćenje izmeta pasa s 
nogostupa na području na području Mjesnog odbora. 

• kvalitetnije planiranje godišnjeg pometanja na području Mjesnog odbora. 
• kvalitetnije planiranje godišnjeg postavljanja kontejnera za krupni otpad na području 

Mjesnog odbora. 
• zamjena derutnih kontejnera za kućni otpad na području Mjesnog odbora. 
• održavanje ispravnosti kontejnera za kućni otpad i redovito čišćenje prostora oko 

kontejnera. 
• sustavno i kontinuirano čišćenje  slivnika oborinskih voda. 
• rekonstruiranje svih nogostupa s pripadajućim prostorima drvoreda na području Mjesnog 

odbora. 
• sanacija svih stubišta na području Mjesnog odbora. 
• opremanje svih stubišta s pripadajućim rukohvatima na području Mjesnog odbora. 
• proširenje javne rasvjete gdje je potrebno na području Mjesnog odbora. 
• zamjena postojećih ne ekoloških rasvjetnih tijela javne rasvjete s ekološkim na području 

Mjesnog odbora 
• postavljanje protu kliznog asfaltnog sloja na kolnicima gdje je to potrebno na području 

Mjesnog odbora. 
• osiguranje kvalitetnije vidljivosti pješačkih prijelaza - noću na području Mjesnog odbora.  

 
 

4. Ostale aktivnosti koje je vijeće poduzimalo na uređenju područja mjesnog odbora i 
poboljšanju kvalitete stanovanja (ekološke akcije, akcije čišćenja) 

 
• Vijeće se uključilo u sagledavanje stanja komunalnog nereda i oštećenja objekata 

komunalne infrastrukture na području mjesnog odbora (obavljajući povremene analize 
dostavljenih prijava referenata za mjesnu samoupravu o stanju komunalnog reda i 
oštećenja objekata komunalne infrastrukture i stanja rješavanja po istima. Korišteni su i 
podaci po prijavama građana i ovlaštenih predstavnika suvlasnika stanara.  

• Vijeće je pratilo realizaciju komunalnih  prioriteta temeljem Plana malih komunalnih akcija 
(komunalnih prioriteta). 
 
 

5. Ostvarene programske aktivnosti iz područja zdravstva i socijalne skrbi 
 
• Vijeće je  tijekom cijele godine  realiziralo 10 zdravstvenih akcija  (mjerenje tlaka, šećera u 

krvi i sl.) - u suradnji s Domom za starije i nemoćne osobe Kantrida - Klubom za starije 
osobe Bulevard i Patronažnom zdravstvenom skrbi Doma zdravlja PGŽ ispostava Rijeka, 
lokacija Bulevard. U akcijama je sudjelovalo 120 građana, tj. korisnika. Utrošeno je 20 sati 
volonterskog rada. 

• Vijeće je odobrilo korištenje dvorane Mjesnog odbora Medicinskom fakultetu Sveučilišta u 
Rijeci za provođenje zdravstvenih vježbi protiv osteoporoze te zdravstvenih vježbi Zavoda 
za anatomiju namijenjenih građanima - šest puta tjedno, sveukupno 292 sati godišnje. 
Sudjelovalo je oko 50 građana. 
  
 

6. Birajmo najljepšu okućnicu, balkon, prozor 
 

• Vijeće je realiziralo akciju u mjesecu svibnju, lipnju i studenome. Ukupno je sudjelovalo  30 
neposrednih sudionika uz 100 posjetitelja izložbe fotografija - sveukupno 130 korisnika. 
Utrošeno je 32 sati volonterskog rada. 
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7. Ostvarene programske aktivnosti iz područja kulture 
 
U području kulturnih zbivanja na području MO Bulevard Vijeće je realiziralo slijedeće 
aktivnosti: 
7.1. 1 izložba fotografija lokacija sudionika akcije „Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i 

prozor“ koja je otvorena 18.lipnja u prostorijama MO Bulevard. Izložbu je do sada 
posjetilo preko 100 građana. 

7.2. 1 izložba likovnih dječjih radova - u suradnji s Dječjim vrtićem  Bulevard - kao 
potprogram „Ususret blagdanima“, koja je otvorena 6. prosinca. Sudjelovalo je 60 
predškolske djece. Izložbu je do sada posjetilo oko 100 građana. 

7.3. 1 dječja prigodna predstave za predškolsku djecu - u suradnji s Dječjim  vrtićem  
Bulevard - „Eko patrola“ udruge Mali  grad, održana je 11. listopada. Predstavu je 
posjetilo po oko 100 osoba - djece s roditeljima. 

7.4. 10 kreativnih radionica - u suradnji s Dječjim vrtićem  Bulevard - kao potprogram 
„Ususret blagdanima“ - izrada likovnih i drugih dječjih radova te ukrasa i kulisa za 
ukrašavanje dvorane . U cjelogodišnjim radionicama sudjelovalo je 60 predškolske 
djece.  

7.5. 10 kreativnih radionica - u suradnji s Dječjim vrtićem  Bulevard - putem programa 
„Ususret blagdanima“ - potprograma dječje radionice za izradu ukrasa za ukrašavanje 
Božićnog-Novogodišnjeg bora. U radionicama je sudjelovalo 60 predškolske  djece i 
60 roditelja, ukupno 120 neposrednih sudionika.  

7.6. 1 ukrašavanje novogodišnjeg bora na Trgu braće Mažuranića - u suradnji s Dječjim  
vrtićem Bulevard, održano 6. prosinca, kao potprograma  programa: „Ususret 
blagdanima“.  Na  manifestaciji je sudjelovalo oko 120 osoba. 
 

         Utrošeno je 36 sati volonterskog rada. 
 
 

8. Ostvarene programske aktivnosti iz područja sporta 
 
U području sporta Vijeća je u okviru programa: „Dan Mjesnog odbora Bulevard“ realiziralo 
sportsko-rekreacijski potprogram za predškolsku djecu: "Veseli sport" - u suradnji s Dječjim 
vrtićem Bulevard. U programu je sudjelovalo 120 neposrednih sudionika: 60 djece i 60 
roditelja, ukupno 120 korisnika. 
Napomena: Vijeće je naknadnom odlukom (donesenom na sjednici broj 10 od 
18.12.2019.g.) odustalo od provođenja  prvotno planiranog sportsko-rekreacijskog 
potprograma: „Turnir u košarci, odbojci i malom  nogometu“ koji se trebao održati u okviru 
Programa Vijeća: „Dan Mjesnog odbora Bulevard“ i to zbog nedovoljno iskazanog interesa 
mladih srednjoškolske dobi (temeljem prethodno objavljenog javnog poziva). Istom 
odlukom prije navedeni potprogram zamijenjen s potprogramom: “Veseli sport“ koji je 
namijenjen djeci predškolskog uzrasta i koji je uspješno proveden. 
 
 

9. Ostvarene programske aktivnosti iz područja brige o djeci 
 
Vijeće je iz područja brige o djeci realiziralo program: „Ususret blagdanima“, u suradnji s 
Dječjim  vrtićem  Bulevard  (DVD), sa slijedećim potprogramima:  
9.1. 2 cjelogodišnje edukativne kreativne  radionice i to:  

a) 10 radionica za izradu likovnih i drugih dječjih radova te ukrasa i kulisa za 
ukrašavanje dvorane. Na radionicama je sudjelovalo 60 djece.  

         b) 10 radionica za izradu ukrasa za novogodišnji bor na Trgu braće Mažuranića. Na 
radionicama je sudjelovalo 60 djece i 60 roditelja (120 sudionika). 
U navedene radionice mogla su se uključiti i predškolska djeca s područja MO Bulevard 
koja ne polaze Dječji vrtić Bulevard. Radionice su vodile stručne odgojiteljice DVB.  
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9.2.   Ukrašavanje novogodišnjeg bora na Trgu braće Mažuranića - 6. prosinca. Uz tehničku 
pomoć OGU za komunalni sustav.  Na manifestaciji sudjelovalo je oko 120 osoba. 

9.3.   Doček Djeda Božićnjaka/Mraza“, održan je dana 13.prosinca. Ukupno je prisustvovalo 
oko 120 osoba. 

9.4. Izložba dječjih likovnih radova - otvorena je u okviru „Ukrašavanja novogodišnjeg 
bora na Trgu braće Mažuranića“.  Do sada ju je pogledalo  oko 100 osoba. 

9.5. 1 scensko glazbeni  nastup  vrtićke djece: u okviru „„Doček Djeda Božićnjaka/Mraza“. 
Sudjelovalo je oko 20 djece. Ukupno je prisustvovalo oko 120 osoba. 

9.6. 1 dječja prigodna predstava za predškolsku djecu - Eko patrola“ udruge Malli  grad -  
održana 11. listopada.  Predstavu je posjetilo po oko 100 osoba - djece s roditeljima. 

9.7. Humanitarna akcija „Poklanjam svoju igračku“ - završetak akcije  proveden je u okviru 
dočeka „Djeda Božićnjaka/Mraza“.  Prikupljene igračke i slikovnice darovane su 
Centru za obrazovanje i odgoj Rijeka. 

9.8. Sportsko-rekreacijski potprogram za predškolsku djecu  „Veseli sport“ - održan je u 
mjesecu studenom i prosincu, u okviru programa: „Dan Mjesnog odbora Bulevard“. U 
programu je sudjelovalo 120 neposrednih sudionika: 60 djece i 60 roditelja, ukupno 
120 korisnika. 

 
            Utrošeno je 36 sati volonterskog rada. 

 
 

10. Ostvarene programske aktivnosti po nazivima programa 
Program rada Vijeća Mjesnog odbora Bulevard realiziran je kroz slijedeće programske 
aktivnosti: 
 
1. Zdravstvena prevencija građana. 
2. Birajmo najljepšu okućnicu, balkon i prozor. 
3. Dan Mjesnog odbora Bulevard. 
4. Ususret blagdanima. 

 
 
Ad1.  
ZDRAVSTVENA PREVENCIJA GRAĐANA U MJESNOM ODBORU 
Vijeće je organiziralo  tijekom godine 10 zdravstvenih akcija, u suradnji s Domom za starije i 
nemoćne osobe Kantrida - Klubom za starije osobe Bulevard i Patronažnom zdravstvenom skrbi 
Doma zdravlja PGŽ ispostava Rijeka, lokacija Bulevard.  U akcijama je sudjelovalo 120 građana, tj. 
korisnika Utrošeno je 20 sati volonterskog rada u vrijednosti: 660,00 kn.   
 
Za realizaciju programske aktivnosti Zdravstvene prevencije građana u MO utrošeno je 
ukupno: 0.00 kn 
 
 
Ad2.  
BIRAJMO NAJLJEPŠU OKUĆNICU, BALKON I PROZOR 
    Vijeće je organiziralo akciju tijekom mjeseca svibnja i lipnja, a završna manifestacija održana je 
dana  23.studenoga u okviru obilježavanja dana Mjesnog odbora Bulevard - uz  prigodnu izložbu 
fotografija lokacija sudionika akcije te uz proglašenje najuspješnijih i dodjelu nagrada i priznanja.  
U akciji su sudjelovali prijavljeni građani s područja MO, a izvan konkurencije: Dječji vrtić Bulevard, 
Druga policijska postaja i Ordinacija opće medicine Dr. Slavica Jakovac sa svojim okolišima. 
Ukupno je sudjelovalo 27 građana i 3 ustanove/institucije (12 okućnica, 17 balkona, 7 prozora i 3 
okoliša) - znači ukupno 30 sudionika i uz 100 posjetitelja izložbe fotografija bilo je sveukupno 130 
korisnika. Utrošeno 32 sati volonterskog rada u vrijednosti 1.056,00kn. 
 
Za realizaciju programske aktivnosti Birajmo najljepšu okućnicu, balkon, prozor utrošeno je 
ukupno: 3.400,71 kn 
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Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programske aktivnosti MO       
pokloni u biljnom materijalu za sudionike:    2.406,52 kn 
reprezentacija za sudionike:                            994,19 kn 
Ukupno:                                                       3.400,71 kn 
  
 
Ad3.  
DAN MJESNOG ODBORA BULEVARD 
    Vijeće Mjesnog odbora Bulevard obilježilo je Dan Mjesnog odbora u subotu dana 23.11.2019. 
godine različitim aktivnostima i to: 
    1. Svečanom sjednicom Vijeća Mjesnog odbora Bulevard, na kojoj je članica Vijeća Mirjana 
Banić elaborirala dosadašnje, sadašnje i planirane aktivnosti Vijeća. 
    2. U okviru programa Vijeće je naknadnom odlukom (donijeta na sjednici broj 10 od 
18.12.2019.godine) - zbog nedovoljno iskazanog interesa mladih srednjoškolske dobi - odustalo od 
provedbe sportsko-rekreacijskog potprograma: turnira u košarci, odbojci i malom  nogometu, koji je 
trebao biti organiziran u suradnji s Prvom sušačkom gimnazijom u Rijeci te je istom odlukom 
zamijenjen sportsko-rekreacijskom aktivnošću - sportsko-rekreacijskim potprogramom  pod 
nazivom "Veseli sport", koji je namijenjen djeci predškolskog uzrasta, a koji je realiziran u suradnji 
s Dječjim vrtićem  Bulevard tijekom mjeseca studenoga i prosinca.  Program u različitim sportsko-
zabavnim igrama odvijao se u dvorani Mjesnog odbora Bulevard i prostorima Dječjeg vrtića 
Bulevard. Program je sadržavao 13 natjecanja: mali nogomet, košarka, kuglanje, sportski poligon, 
povlačenje i preskakanje vijače, utrka balonima, hvatanje balona od sapunice, tko će prije, igre 
konjića, okretanje oko svoje osi, trčanje sa zadacima, šah, vježbe snage. U programu je 
sudjelovalo 120 neposrednih sudionika: 60 djece i 60 roditelja ukupno 120 korisnika 
   3. U okviru programa izvršena je podjela zahvalnica sudionicima akcije „Birajmo najljepšu 
okućnice, balkon i prozor Bulevarda. 
   4.  Program je završio zajedničkim druženjem građana uz prigodni domjenak.  
Ukupna vrijednost volonterskog rada iznosila je 990,00kn. 
 
Za realizaciju programske aktivnosti  „Dan Mjesnog odbora Bulevard“  utrošeno je ukupno: 
5.497,04 kn. 
 
izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programske aktivnosti MO       
nagrade za sudionike sportskih  
natjecanja - sportski rekviziti:                       3.500,00 kn                               
marende i sokovi za sudionike, domjenak:  1.997,04 kn  
Ukupno:                                                       5.497,04 kn 
 
    
Ad.4. 
USUSRET BLAGDANIMA 
     Vijeće je iz područja brige o djeci za djecu predškolskog uzrasta od jedne godine starosti; u 
suradnji s Dječjim vrtićem Bulevard (u daljnjem tekst DVB); organiziralo program: „Ususret 
blagdanima“ sa slijedećim potprogramima:  

1. Cjelogodišnja dječja kreativna radionica izrade likovnih i drugih dječjih radova te ukrasa i 
kulisa za ukrašavanje dvorane - organizirana u suradnji s DVB. Na ukupno 10 radionica 
sudjelovalo je 60 djece.  

2. Cjelogodišnja dječja kreativna radionica izrade ukrasa za ukrašavanje novogodišnjeg bora 
na Trgu braće Mažuranića - organizirana u suradnji s DVB. Na ukupno 10 radionica sudjelovalo je 
60 djece i 60 roditelja -, ukupno 120 sudionika.  

3. Ukrašavanje novogodišnjeg bora na Trgu braće Mažuranića - 6. prosinca.  Ukrasi su 
postavljeni putem krana koji je osigurao OGU za komunalni sustav Grada Rijeke. Na  manifestaciji 
sudjelovalo je oko 120 osoba. 
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4. Izložba dječjih likovnih radova -  otvorena je 6. prosinca u okviru "Ukrašavanje 
novogodišnjeg bora na Trgu braće Mažuranića“, koje su djeca izradila na programskim 
radionicama MO Bulevard u suradnji s DVB. Izložbu je dosad osjetilo oko 100 osoba. 

5. “Doček Djeda Božićnjaka / Mraza”, koji je Vijeće MO "Bulevard" organiziralo u suradnji s 
DVB - 13. Prosinca. U programu su sudjelovali: djeca i odgojiteljice DVB sa više glazbeno-
scenskih točaka. Na dočeku djeca su darovana prigodnim poklonima (oko 60 djece). Na kraju 
programa organiziran je prigodni domjenak (ukupno je prisustvovalo oko 120 osoba). 

6. Humanitarna akcija "Poklanjam svoju igračku" uspješno je realizirana po 8 puta u suradnji s 
DVB. U akciji su prikupljene igračke i slikovnice namijenjenih potrebitoj djeci, koje su poklonjene 
Centru za obrazovanje i odgoj Rijeka. 

7. Darovanje novogodišnjim - božićnim poklonima osoba s poteškoćama u razvoju  (2 osobe).  
Sudjelovalo ukupno 220 korisnika. Utrošeno je 36 sati volonterskog rada u vrijednosti: 1.188,00kn.   

Za realizaciju programske aktivnosti Ususret blagdanima utrošeno je ukupno: 11.832,57kn. 
 
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost MO 
razni materijali za dječje radionice:           5.994,79 kn 
pokloni za djecu:                                       1.800,00 kn 
razni slatkiši za djecu i reprezentacija:      2.997,78 kn 
Izdaci iz donacija: 
donacije za dječje poklone:                       1.040,00 kn 
Ukupno:                                                  11.832,57kn 
 
 
REDOVNA AKTIVNOST VIJEĆA MO –  
za realizaciju programske aktivnosti utrošeno  je  ukupno: 1.490,63  kn  
 
Izdaci iz općih prihoda: 
A 129001 programska aktivnost MO 
reprezentacija                            1.490,63  kn 
Ukupno:                                                  1.490,63  kn  
 
 

11. Prihodi i rashodi  
Vijeće Mjesnog odbora Bulevard je sukladno Financijskom planu za 2019. godinu za programske 
aktivnosti utrošilo sredstva osigurana u proračunu Grada Rijeke kako slijedi: 

 
Rashodi po programskim aktivnostima: 
Eko akcija – Volim Bulevard (nije održana)               0,00 kn 
Zdravstvena prevencija građana u MO                                                     0,00 kn 
Birajmo najljepšu okućnicu, balkon, prozor       3.400,71 kn    
Dan Mjesnog odbora Bulevard         5.497,04 kn 
Ususret blagdanima          11.832,57 kn 
Redovna programska aktivnost VMO              1.490,63 kn 
Ukupno:                                                        22.220,95 kn 
 
Računalne usluge                 425,00 kn 
Ukupno:                                         22.645,95 kn   
  
Napomena: 
Zbog potrebe poslovanja e-računima u sustavu Riznice Grada Rijeke utrošen je iznos od 375,00 
kn za otvaranje zasebnog računa Mjesnog odbora Bulevard, kao i iznos od 50,00 kn za podmirenje 
računalnih usluga FINA-e za 2019. godinu.  
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Planirani program iz ekologije: Volim Bulevard* (eko akcija) 
Nije proveden (temeljem odluke Vijeća - sjednica broj 10 od 18.12.2019.godine) zbog dugotrajnih 
nepovoljnih atmosferskih prilika - kontinuiranog kišnog vremena tijekom mjeseca studenoga i 
prosinca - za kada je akcija bila planirana te zbog štrajka djelatnika Prve sušačke hrvatske 
gimnazije u Rijeci kao sudionika i suradnika u akciji.  
*(U okviru Programa rada Vijeća Mjesnog odbora Bulevard (na poboljšavanju uvjeta stanovanja i ekologije), Vijeće MO u 
suradnji s Prvom sušačkom hrvatskom gimnazijom u Rijeci (u daljnjem tekstu PSHG) planiralo je akciju čišćenje prostora 
oko sušačke gimnazije: sportskih igrališta i parka gimnazije. U akciji su trebali sudjelovati  volonteri Mjesnog odbora, 
učenici i profesori PSHG te djelatnici KD "Čistoća" s operativom. Akcija je trebala biti održana od 20. do 21. prosinca).  
PLAN PRIHODA: 
 
 OPĆI PRIHODI:         

1. Programska aktivnost MO 129001     27.910,78 kn 
 DONACIJE: 

1. Programska aktivnost MO 129001 a                 1.200,00 kn 
 
UKUPNO PRIHODI:                                                                        29.110,00 kn 
 
 
 
RASHODI OSTVARENJE: 
 
 OPĆI RASHODI:         

1. Programska aktivnost MO 129001     21.605,95 kn 
 DONACIJE: 

1. Programska aktivnost MO 129001 a                  1.040,00 kn 
 
UKUPNO RASHODI:                                                                       22.645,95 kn 
 
 
 

    
Predsjednik  Vijeća MO Bulevard 

                        Darinko Papić 


