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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BELVEDER  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/10-15/4 
URBROJ:  2170/01-10-10-10-2 
Rijeka,  14. 06.  2010. 

 
 
 
 

ZAPISNIK 
 

s konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnog odbora BELVEDER od 14. lipnja 2010. godine, 
održane u prostorijama MO, Volčićev trg br.2 

 
 
Sjednicu je u 17,00 sati otvorio dipl.iur Marijan Vundač kao osoba ovlaštena od strane 
Gradonačelnika za voñenje sjednice do utvrñivanja privremenog predsjedatelja sjednice.  
Nakon pozdravne riječi  g. Vundač je pozvao prisutnog referenta za mjesnu samoupravu Ivanu 
Prpić da izvrši prozivku članova Vijeća mjesnog odbora. 
 
Referent je izvršio prozivku, te je utvrñeno da sjednici prisustvuje 5 članova Vijeća od ukupno  5 
koliko je propisano Statutom Grada Rijeke. 
 
Marijan  Vundać potom je predlažio sljedeći: 
 

DNEVNI RED 
 
1. Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Belveder  
2. Utvrñivanje privremenog predsjedatelja konstituirajuće sjednice 
3. Svečana Izjava  članova Vijeća mjesnog odbora Belveder  
4. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 
5. Razno 
 
i pozvao članove Vijeća da glasanjem prihvate predloženi dnevni red. 
 
Dnevni red prihvaćen je  jednoglasno  
 
 

Točka 1. 
 

Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća mjesnog odbora Belveder  
 

Marijan Vundač  pročitao je Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća mjesnog 
odbora Belveder prema slijedećem:  . 

 
I. Utvrñuje se da je u popis birača upisano 3490 birača, od čega je glasovalo 

277 birača, te je prebrojavanjem utvrñeno 273 važećih glasačkih listića i  2 nevažeća 
glasačka listića. 

II. Od  važećih glasačkih  listića, liste za izbor članova vijeća Mjesnog odbora 
Belveder, dobile su glasova i broj mjesta u vijeću prema slijedećem: 

-  



 II

Redni 
broj 

 
KANDIDACIJSKA LISTA 

 

broj 
glasova 

broj 
mjesta 

1.  
 AKCIJA MLADIH - AM 
 LISTA ZA RIJEKU – LISTA – RI 
 Nositeljica liste: TEA MALIK 

61 1 

2.  
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
Nositelj liste: BORIS  STOJANOV 

62 1 

3.  

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU 
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - 
HNS 
Nositelj liste: DRAGAN BASTA 

37 1 

4.  
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS 
Nositelj liste: BRANISLAV MORMER 

27 0 

5.  
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 
Nositeljica liste: IRENA VUKOSAVLJEVIĆ 

86 2 

 
III        U Vijeće Mjesnog odbora Belveder izabrani  su slijedeći kandidati: 
 
 

a) s kandidacijske liste  
 

                  AKCIJA MLADIH - AM 
                  LISTA ZA RIJEKU – LISTA – RI 
                  Nositeljica liste: TEA MALIK 

 
                     1. TEA MALIK 

 
 
b) s kandidacijske liste  

 
                   HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 
                   Nositelj liste: BORIS  STOJANOV 

 
1. BORIS  STOJANOV 
 
 

c) s kandidacijske liste  
 

                  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU 
                  HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI - HNS 
                  Nositelj liste: DRAGAN BASTA 

 
                      1. DRAGAN BASTA 
 

 
d) s kandidacijske liste  
 

                    SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 
                    Nositeljica liste: IRENA VUKOSAVLJEVIĆ 

 
1. IRENA VUKOSAVLJEVIĆ 

  2. NAZIF KRUPIĆ 



 III 

 
 
 

 
       
Utvrñuje se da je svih 5 članova Vijeća izabrano sukladno odredbama Odluke o izborima 

članova mjesnih odbora na području Grada Rijeke. 
 
Izvješće je prihvaćeno i time je verificiran mandat članova Vijeća mjesnog odbora Belveder. 
 

Točka 2. 
 

Na traženje Marijana Vundača, referent za mjesnu samoupravu utvrdio je da je Dragan 
Basta najstariji član vijeća, te je gdin. Basta  preuzeo voñenje sjednice kao privremeni 
predsjedatelj. 
 
Vijeće je nastavilo radom prema utvrñenom dnevnom redu. 
 
 

Točka 3 
 

Referent za mjesnu samoupravu uručio je prisutnim članovima Vijeća tekst  Izjave. 
Dragan Basta pozvao je vijećnike da ustanu i  pročitala tekst svečane izjave.  
 
 

 
Nakon što su vijećnici rekli “PRISEŽEM”, potpisali su tekst izjave i uručili ga referentu za 

mjesnu samoupravu. 
 
 

Točka 4. 
 

Na zahtjev predsjedatelja,  referent za mjesnu samoupravu izvijestio je članove Vijeća 
da su prema Statutu Grada Rijeke tijela mjesnog odbora Vijeće mjesnog odbora i predsjednik 
Vijeća mjesnog odbora te je objasnio tijek provoñenja izbora prema sljedećem:  
           Predsjednika Vijeća biraju članovi Vijeća iz svog sastava na vrijeme od četiri godine. 
Izbor za predsjednika Vijeća obavlja se tajnim glasovanjem putem listića na kojem svaki član 
Vijeća zaokružuje redni broj ispred imena i prezimena kandidata za predsjednika Vijeća. 
Kandidati su na listiću poredani prema abecednom redu prezimena. Za predsjednika Vijeća 
izabran je kandidat za koji je dobio većinu glasova svih članova Vijeća. Ukoliko niti jedan 
kandidat ne dobije većinu glasova, privremeni predsjednik proglašava stanku od 15 minuta 
nakon čega se izbori ponavljaju. Ukoliko niti u drugom glasovanju ne bude izabran predsjednik 
Vijeća, privremeni predsjednik prekida sjednicu Vijeća i saziva njen nastavak u roku od 15 
dana. 
 

Nakon završetka glasovanja, uz prisustvo svih vijećnika referent je prebrojao glasove, te 
predsjedatelj utvrñuje da je za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora izabran/a Irena 
Vukosavljević s 3 dobivenih glasova članova Vijeća. 

Voñenje sjednice preuzeo/la je Irena Vukosavljević kao predsjednik/ca Vijeća.  
 
 

Nakon izbora predsjednika Vijeća prešlo se na izbor zamjenika predsjednika Vijeća 
prema postupku izbora za predsjednika. 
Za zamjenika predsjednika Vijeća izabran je Dragan Basta s 3 dobivenih glasova članova 
Vijeća..  
 
 
 
  



 IV 

 
Točka 5. 

 
 Pod točkom „Razno“ predsjednik/ca Vijeća zahvalila se na povjerenju te je zamolila 
referenta za mjesnu samoupravu da informira Vijeće o prvim odlukama, zaključcima i sl. koje bi 
Vijeće trebalo usvojiti na narednoj sjednici. 
 Referent je obavijestio Vijeće kako bi na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća bilo potrebno 
usvojiti Pravila o radu MO i Poslovnik o radu VMO, te je podijelio vijećima prijedlog teksta ovih 
dokumenata. Takoñer je izvijestila Vijeće o potrebi donošenja Odluke o ovlaštenim osobama 
VMO za raspolaganje sredstvima na žiro računu i potpisivanje financijske dokumentacije. 
 Vijećnici su potom donijeli zaključak da se prva radna sjednica VMO održi 05. srpnja 
2010. u 18,00sati  
 
Sjednica je završena u 17,25 sati. 
 
U Rijeci, 14. lipnja 2010. godine. 
 
 
 
 
Predsjedatelj    Predsjednik VMO Belveder   Tajnik 
Dragan Basta         Irena Vukosavljević   Ivana Prpić 


