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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BELVEDER  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-15/8 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  28. 10. 2015. 
                                      

 
ZAPISNIK 

S 10. SJEDNICE VMO BELVEDER 
 

10. sjednica VMO Belveder održana je u četvrtak 29. listopada 2015. početkom u 16,00 sati u 
prostorijama MO Belveder, Volčićev trg br 2 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Irena Vukosavljević, predsjednica VMO  
- Dragan Basta,zamjenik predsjednice  VMO  
- Nazif Krupić, član VMO 
- Vedran Vrsalović, član VMO 
- Ivana Prpić, tajnica MO 

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
- Ivan Kirin, član VMO 
 

Ostali nazočni: 
 
Sjednici nisu bili nazočni: 
 
 

Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice VMO Belvedera 

�   
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 

Zatim je sjednicu nastavila Predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Dogovor o održavanju programa likovne radionice 
2. Zahtjev građana 
3. Razno 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Ad 1. 
 

Predsjednica je izvijestila prisutne da će se ove godine po prvi puta realizirati likovna radionica iz 
programa rada VMO Belveder za 2015. godinu u suradnji s odgajateljicama Dječjeg vrtića 
Belveder.  
Koordinator za navedenu radionicu član Vijeća Vedran Vrsalović, odnio je materijal za izradu 
likovnih radova u vrtić i dogorio da se radovi dostave Mjesnom odboru najkasnije tjedan dana prije 
izložbe koja je planirana u sklopu predstave povodom Sv. Nikole.  
U izradi radova tijekom listopada i studenog uključiti će se sve djeca vrtićke dobi koja idu u Dječji 
vrtić Belveder. 
 

Vijeće MO Belveder je primilo na znanje dogovor oko organizacije likovne radionice. 
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Ad.2 
 
Predsjednica je izvijestila prisutne da je zaprimljen prigovor građana na predloženu lokaciju za 
uređene parka za pse na površini iznad Omladinskog igrališta s izgradnjom ulaza u park sa 
stepenica s istočne strane iz Ulice Ivana Rendića.  
 

Prigovor je dostavljen OGU za komunalni sustav i proslijeđen vijeću budući je lokaciju predložilo 
vijeće te je navedeni Odjel zatražio očitovanje o poduzetom. 
 

Navedena lokacija preložena je u sklopu zahtjeva upućenog svim mjesni odborima kako bi se na 
gradskoj razini izradila mreža parkova namijenjenih za pse ravnomjerno raspoređenih po cijelom 
gradu čime bi se osigurale druge zelene površine i igrališta za boravak djece na kojima bi bilo 
zabranjen pristup psima. 
 

Predsjednica je predložila da se očituje na prigovor na način da se osvrne na navode o uređenu i 
korištenju parka. Barem jednom godišnje obiđe se cijelo područje cijelog mjesnog odbora i napravi 
popis potrebnog uređenja. Park je na zahtjev vijeća u prošlom mandatu raskrčen od samoniklog 
bilja (zarastao od kupine i bršljana) i od tada je u redovnom programu košnje trave. Također, u više 
navrata je čišćen od smeća i odbačenih igli od narkomana (zbog odbačenih igli park u sadašnjem 
stanju nije primjeren za boravak djece). Nadalje, park se nalazi iznad Omladinskog igrališta u 
sklopu SRC Belveder na kojem je Grad Rijeka 2014. godine postavio novu umjetnu travu u 
vrijednosti od oko dva milijuna i 600 tisuća kuna a u prigovoru se napominje da sve zgrade sa 
sjeverne strane imaju vrata u ogradi i stanari mogućnost slobodnog prolaza. Uređenjem parka 
omogućio bi se ulazak za sve građane, postavila javna rasvjeta, osiguralo redovito uređenje 
zelenila i čišćenje, uredile staze i rukohvati, ogradio park za pse, postavila ograda uz sjeverni rub 
tribina Omladinskog igrališta i osigurala investicija u umjetnu travu. S obzirom na prigovor građana, 
nakon rasprave vijećnici su podržali preloženo očitovanje i odustajanje od uređena parka. 
 
Vijeće MO Belveder donijelo je odluku da se postupi po zahtjevu građana i odustane od 
planiranog uređenja parka za pse na površini iznad Omladinskog igrališta. 
 
Ad.3 
 
Predsjednica je izvijestila vijećnike o pristiglom odgovoru KD Čistoća d.o.o. Rijeka na zahtjev 
upućen na prošloj sjednici vezano za premještanje postolja za kante za smeće za 1 m bliže 
semaforu u Tizianovoj ulici u kojem se navodi da postojeća pozicija ima suglasnog OGU za 
urbanizam i da je postavljana u dogovoru s stanarima iz zgrade u neposrednoj blizini. 
 
Vijeće donosi odluku da se zahtjev za premještanje kanti za smeće pored Tizianove 3 
odbacuje. 
 
 
Sjednica je završila u 17,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Belveder 
 

Ivana Prpić Irena Vukosavljević 
 


