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Z A P I S N I K 

 
 sa sjednice Vijeća Mjesnog odbora “Bulevard, broj 24 od 28.01.2009.god. održane u 
prostorijama MO”Bulevard”, na adresi: Šet.I.G.Kovačića 12.  
 Nazočni članovi Vijeća Mjesnog odbora: predsjednik Žarko Šegota, podpredsjednik 
Marijan Rošić i članovi Milan Lukša, dr.Ivan Benčić i Vojislav ðurić. 

Nazočne druge osobe: Marjan Srdoč tajnik Vijeća Mjesnog odbora.   
Sjednicu je u 18:30 otvorio predsjednik Vijeća Žarko Šegota i nakon uvodne riječi 

predložio je slijedeći dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen 
 
 

Rad prema utvrñenom dnevnom redu: 
 

1.  Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora. 
2.  Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu VMO za 2009.godinu. 
3.  Usvajanje Plana aktivnosti za 2009.godinu. 
4.  Usvajanje Financijskog Plana za 2009.godinu. 
5.  Informacija o početku radova na rekonstrukciji javne rasvjete 

na području Bulevarda 
6.  Razno. 

 
 

Rad prema utvrñenom dnevnom redu: 
 
 

Točka 1. 
Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora 

 
 Predsjednik Vijeća Žarko Šegota pozvao je tajnika VMO Marjan Srdoča da pročita 
zapisnik sa prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora. Nakon što je zapisnik pročitan 
jednoglasno je usvojen. 

 
Točka 2. 

Usvajanje Godišnjeg izvješća rada VMO 
 
Nakon što je Predsjednik Vijeća Žarko Šegota pročitao prijedlog Godišnjeg izvješća o 

radu VMO za 2009. godinu predmetno izvješće je jednoglasno usvojeno. 
 

Točka 3. 
Usvajanje Plana aktivnosti za 2009.godinu 

Nakon što je Predsjednik Vijeća Žarko Šegota pročitao prijedlog Plana aktivnosti 
VMO za 2009. godinu predmetni plan je jednoglasno usvojen. 

 
 



 
 

Točka 4. 
Usvajanje Financijskog Plana za 2009.godinu 

 
Nakon što je Predsjednik Vijeća Žarko Šegota pročitao prijedlog Financijskog plana 

VMO 2009. godinu predmetni plan je jednoglasno usvojen. 
 

Točka 4. 
Informacija o početku radova na 

rekonstrukciji javne rasvjete  na području Bulevarda 
 

 Predjednik Vijeća Žarko Šegota informirao je članove Vijeća o početku radova na 
rekonstrukciji javne rasvjete u ulicama Šet.I.G.Kovačića i Bulevard osloboñenja istaknuvši da 
je zamjena dosadašnjih i postavljanje novih 45 rasvjetnih tijela duž navedenih ulica bila u 
prošlogodišnjem  planu Grada Rijeke te je trebala biti izvedena do kraja godine, meñutim TD 
Energo nije na vrijeme dobio od vlasnika ovih ulica – Primorsko-goranske županije 
suglasnost za preregulaciju prometa za vrijeme izvoñenja radova u razdoblju od 5. do 23. 
prosinca prošle godine, odnosno Županijska uprava za ceste nije za to razdoblje dala 
predmetno odobrenje jer se u isto vrijeme dovršavala sanacija kolnika u Kumičićevoj ulici, 
zbog čega  je ukupan promet bio preusmjeren na Bulevard. Zbog toga je predmetnu 
suglasnost dala od 12. siječnja na dalje. Završetak radova očekuje se za kraj slijedećeg 
mjeseca. 
 

Točka 6. 
Razno 

 
Pod točkom razno nije bilo prijedloga, zahtijeva, primjedbi i sl. 

 
 
Sjednica je završila s radom u 20:30 sati. 
 
 
Zapisničar:            Predsjednik 
Tajnik Vijeća Mjesnog odbora        Vijeća Mjesnog odbora 
“Bulevard”            “Bulevard” 
 
______________________      ___________________ 
Marjan Srdoč        Žarko Šegota 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


