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Z A P I S N I K 

 
 sa sjednice Vijeća Mjesnog odbora “Bulevard, broj 25 od 25.02.2009.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 18:00 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. Izmjena stavke komunalnog prioriteta MO za 2009. godinu. 
3. Informacija o završetku radova  rekonstrukcije javne rasvjete u ulicama: 

Šet.I.G.Kovačića i Bulevard osloboñenja. 
4. Zahtjevi grañana. 
5.  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 s prethodne sjednice Vijeća Mjesnog odbora. Nakon što je zapisnik pročitan 
jednoglasno je usvojen. 

 
Točka 2. 

Izmjena stavke komunalnog prioriteta MO za 2009. godinu 
 
Nakon što je Predsjednik Vijeća Žarko Šegota upoznao članove Vijeća s obavijesti TD 

Rijekapromet o neuvrštavanju radova rekonstrukcije završne dionice nogostupa i 
pripadajućeg drvoreda u Ulici  Šet.I.G.Kovačića u redovito održavanje nevedenog TD za 
2009.godinu, Vijeće je nakon kraće rasprave donijelo slijedeći jednoglasan zaključak: 
"Obzirom da planom redovnog održavanja prometnica i javnoprometnih površina Grada 
Rijeke za 2009. god. nisu predviñeni radovi na sanaciji nogostupa i prostora drvoreda-
završna dionica  u Ul. Šetalište Ivana Gorana Kovačića, istu stavku treba realizirati iz 
sredstava prioriteta MO Bulevard umjesto stavke Ureñenje prostora izmeñu ulica  
Derenčiove i Gundulićeve , istočno od Treće policijske postave (5.1), a da se planom 



prioriteta predviñena stavka realizira u sklopu plana redovnog održavanja javno prometnih 
površina za 2009. god."  
 

Točka 3. 
Informacija o završetku radova  rekonstrukcije javne rasvjete u ulicama 

 
 Predjednik Vijeća Žarko Šegota informirao je članove Vijeća o završetku radova na 
rekonstrukciji javne rasvjete u ulicama Šet.I.G.Kovačića i Bulevard osloboñenja podsjetivši 
da je predmetna rekonstrukcija izvršena na inicijativu i prijedlog Mjesnog odbora Bulevard i 
da je za radove bio je nadležno TD Energo d.o.o.   
Javna rasvjeta je u navedenim ulicama izgrañena tijekom 70-tih i 80-tih godina prošlog 
stoljeća. Izvedena je bila jednostrano, tj. samo s jedne strane kolnika. Budući da s obje 
strane kolnika postoje drvoredi, njihove krošnje su s vremenom dobile takav oblik i visinu da 
su zaklonile postojeću rasvjetu odnosno armaturu javne rasvjete koja je svijetlila kroz krošnje 
i nije davala odgovarajući efekt i kvalitetu. Stoga je na inicijativu Mjesnog odbora Bulevard iz 
sredstava proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu izrañen izvedbeni projekt rekonstrukcije 
javne rasvjete predmetnih ulica čija je koncepcija utvrñena na temelju uvida u postojeće 
stanje i mogućnost rješenja obzirom na okoliš i smještaj postojećih stupnih mjesta u 
prostoru. Rješenje je bilo takvo da je ugrañena zamjenska armatura koja zadovoljava 
svjetlotehničke zahtjeve s time da je postavljena na visini od 7m, a pritom su zadržana 
postojeća stupna mjesta i energetski kabeli javne rasvjete. Ovom prigodom zamijenjeno je 
47 starih neefikasnih i ekološki neprihvatljivih rasvjetnih armatura novim svjetiljkama tipa 
Philips Modena 150W koje u potpunosti zadovoljavaju svjetlo-tehničke i ekološke zahtjeve, a 
imaju štedne natrijeve visokotlačne žarulje čime će se postići energetska učinkovitost 
rasvjete. Vrijednost ukupnih radova iznosila je 536.000 kuna.  
Nadalje s predstavnicima iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav zaduženima za 
hortikulturno održavanje javnih zelenih površina dogovoreno je da će se po realizaciji 
rekonstrukcije stupova izvršiti i hortikulturno ureñenje drvoreda sa obje strane kolnika s 
ciljem da nove svjetiljke, koje su sada na visini od 7m, imaju svoju optimalnu funkciju. 

 
Točka 4. 

Zahtjevi grañana 
 

 Predjednik Vijeća Žarko Šegota podsjetio je članove i ponovno predložio da će se 
zahtjevi grañana: za potrebom završetka ureñenja neureñenih betonskih zidića uz nogostup 
na ulazu u Ulicu Vrazov prijelaz i dijelu Bulevard osloboñenja - po zahtjevu grupe grañana s 
tog područja; zatim za postavom autobusne čekaonice kod k.br. 11 u Ulici Šet.J.Rakovca - 
po zahtjevu Dajak Stipe; zatim za uspostavom novog pješačkog prolaza izmeñu zgrada k.br. 
21 i 23u Ulici Šet.I.G.Kovačića – po zahtjevu Ilije Salatovića i Imamović Ibrahima iz Ulice 
Vidikovac; zatim o potrebi proširenja javne rasvjete u Derenčinovoj ulici – po zahtjevu 
grañana iz navedene ulice, naknadno razmatrati u okviru komunalnih prioriteta za 
2010.godinu. 
 

Točka 5. 
Razno 

Pod točkom razno nije bilo prijedloga, zahtijeva, primjedbi i sl. 
 
Sjednica je završila s radom u 20:00 sati. 
 
Zapisničar:            Predsjednik 
Tajnik Vijeća Mjesnog odbora        Vijeća Mjesnog odbora 
“Bulevard”            “Bulevard” 
 
______________________      ___________________ 
Marjan Srdoč        Žarko Šegota 


