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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BELVEDER  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-15/1 
URBROJ:  2170/01-10-10-10-2 
Rijeka,   20. 01  2010. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 24 SJEDNICE VMO BELVEDER 
 

24 sjednica VMO Belveder održana je 20.01.2010. (srijeda) početkom u 17:00 sati u prostorijama 
MO Belveder, Volčićev trg br2 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Boris Stojanov, predsjednik VMO 
- Nazif Krupić, član VMO 
- Irena Vukosavljević,član VMO 
- Ivana Prpić, tajnik MO 
- Barić Gojko,član VMO  
 

Ostali nazočni: 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- . Sanjin Frković, član VMO 
-  
 
 
Usvajanje zapisnika s 23. sjednice VMO Belveder 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 
-  

DNEVNI RED 
1. Usvajanje izvještaja o radu Vijeća MO za razdoblje 01.01.2009. do 31.12.2009. godine 
2. Razno 

 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Predsjednik Vijeća gdin. Boris Stojanov vijećnicima pročitao izvještaj o radu za 2009. godinu te je 
predložio ako netko ima primjedbi ili nadopuna da iznese kako bi se isti korigirao (izvještaj priložen 
uz zapisnik) 

Zaključak: 
Vijeće jednoglasno prihvatilo Izvještaj o radu za razdoblje 01.01.2009. godine do 31.12.2009 
godine 
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AD 2 
Vijećnik gdin. Nazif Krupić postavio pitanje dali se program održavanja javnih prometnih površina i 
održavanja zelenih površina dostavlja u mjesni odbor, tajnica je odgovorila da već dvije godine  se 
ne dostavlja ništa osim programa rasporeda baja za cijelu godinu 
 

Zaključak: 
Vijeće jednoglasno zaključilo da se pošalje dopis Čistoći i zatraži dostavljanje programa za 
održavanje javnih površina i održavanje zelenih površina 
 
AD 2/1 
Predsjednik Vijeća upoznao vijećnike sa stanjem u Ulici Moše Albaharija, Omladisnka i Ljudevita 
Matešića  da su iste pune pijeska  koji je potrebno pomesti 

Zaključak: 
       Vijeće donijelo odluku da se proslijedi dopis Odjelu za komunalni sustav i da se zatraži 
čišćenje istih. 
 
AD 2/2 
Predsjednik Vijeća takoñer upoznao vijećnike sa zaštopanim šahtama u Ulici Omladisnka i 
Ljudevita Matešića  koje je potrebno očistiti jer priliko velikih kiša na ulicama su poplave jer voda 
ne može u šahte 

Zaključak: 
       Vijeće donijelo odluku da se proslijedi dopis Vodovodu i kanalizaciji i da se zatraži čišćenje 
istih. 
 
 
Sjednica je završila u 18,30 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Belveder 
 

Ivana Prpić Boris Stojanov 
 
 
 

 

 
 
 
 

         
                                                  


