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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BELVEDER  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/15-15/10 
URBROJ:  2170/01-09-10-15-2 
Rijeka,  14. 12. 2015. 
                                      

 
ZAPISNIK 

S 12. SJEDNICE VMO BELVEDER 
 

12. sjednica VMO Belveder održana je u četvrtak 3. prosinac 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 11. sjednice VMO Belvedera 

�   
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 

Zatim je sjednicu nastavila Predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje rebalansa financijskog plana za 2015. godinu-Sveti Nikola 
2. Usvajanje financijskog plana za 2016. godinu 
3. Izvještaj o održanom malonogometnom turniru 
 

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

Predsjednica je izvijestila vijećnike o potrebi donošenja Rebalansa financijskog plana za 2015. 
godinu za program Sv.Nikola. Naime, financijskim planom za 2015. godinu za izvođača bila je 
predviđena stavka „ostale usluge“ koja se odnosi na ugovore sklopljene s udrugama, a za 
predstavu je odabran izvođač s kojim je sklopljen Ugovor o autorskom djelu koji se knjiži na stavku 
„osobne i intelektualne usluge“. Iznos sredstava nije mijenjan. 
 

Vijeće MO Belveder jednoglasno je usvojilo Rebalans financijskog plana za 2015. godinu – 
program Sv. Nikola. 
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Ad.2 
 

Predsjednica je predložila donošenje Financijskog plana za 2016. godinu. 
Iznosi sredstva za aktivnosti nisu znatnije promijenjene u odnosu na 2015. godinu, promjene se 
uglavnom odnose na preraspodjelu unutar programa, a sveukupni iznos je 20.000 kn. 
Detaljan prikaz Financijskog plana nalazi se u prilogu Zapisnika. 
 

Vijeće MO Belveder jednoglasno je usvojilo Financijski plan za 2016. godinu. 
 
Ad.3 
 

Predsjednica je podnijela izvješće o održanom turniru u malom nogometu za dječake i graničaru za 
mješovite ekipe održanom 25. studenog 2015. godine na igralištu Centra za odgoj i obrazovanje, 
Rijeka.  
Na turniru su sudjelovali učenici osnovnih škola Brajda, Kozala, Eugen Kumičić i Centra. Veliki 
angažman oko pripreme i organizacije dala je profesorica tjelesnog iz Centra gđa. Snježana 
Petković. 
Turnir je protekao u veseloj atmosferi kao i druženje koje je uslijedilo u dvorani uz slatkiše, 
grickalice i sokove. 
 
Vijeće MO Belveder primilo je Izvještaj na znanje. 
 
 
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 
 


