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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BELVEDER  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-15/2 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  26.02. 2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 13. SJEDNICE VMO BELVEDER 
 

13. sjednica VMO Belveder održana je 25.02.2009. (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 
- Sanjin Frković, odsutan 
- Barić Gojko,član VMO  
 
-  

Sjednicu je otvorio predsjednik VMO i predložio slijedeći 
 

DNEVNI RED 
 
1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 12 SJEDNICE VMO BELVEDER 
2. DOGOVOR VEZAN ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST ZA 2009 "USKRŠNJI TURNI" 
3. NATJEČAJ ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKTA "RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG 

PARTNERSTVA 
4. ZAHTIJEVI GRAðANA 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Zapisnik s 12. sjednice VMO Belveder jednoglasno je usvojen. 
 
 
 
AD 2 
 Predsjednik je članovima vijeća predložio da se bliži prva Programska aktivnost a to je održavanje 
Uskrsnog tenis turnira za djecu do 15 godina i da bi se već sad trebalo pripremiti. Član vijeća  
Nazif Krupić je odgovorna osoba za održavanje turnira. 
Gospodin Nazif Krupić je prisutnima obrazložio da se turnir u tenisu održi u svibnju jer je 
još hladno, a da će on vidjeti gdje bi se kupile loptice i pehati. 
 
 
 
AD 3 
Predsjednik Vijeća  upoznao vijećnike o objavljenom natječaju Grada Rijeke  za prijavu prijedloga 
projekta za "Riječki program lokalnog partnerstva" namijenjen vijećima mjesnih odbora na 
području grada Rijeke, udrugama i grupama grañana zainteresiranim za neposredno sudjelovanje 
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u ureñenju manjih neureñenih ili javnih površina ili njihovih dijelova. Program lokalnog partnerstva 
podrazumijeva sufinanciranje komunalne opreme, grañevnog materijala i sadnica, te troškove 
korištenja grañevinskih strojeva u iznosu do 30.000,00 kuna po projektu 

Najznačajniji ciljevi Programa su potaknuti vijeća mjesnih odbora, udruge i grupe grañana na 
zajedničko učešće u rješavanju manjih komunalnih problema radi zadovoljavanja potreba 
odreñene uže lokalne zajednice (mjesni odbor, ulica, stambeni blok i sl.), razviti partnerski i 
suodgovoran odnos Grada i grañana u rješavanju istih problema, postići uz manja sredstva veće 
ekonomske efekte, omogućiti brže rješavanje manjih komunalnih zahvata u lokalnim zajednicama 
u kojima postoji spremnost osobnog angažiranja i učešća grañana.  
Vijeće jednoglasno pohvalilo inicijativu poticanja grañana, mjesnih odbora i Udruga te donijelo stav 
da ovu godinu neće se prijaviti jer nema dovoljno zainteresiranih grañana (volontera)  
 
AD 4 
 Predsjednik pročitao zahtjev zaprimljen od Mirjane Vivode, Tizianova br.19, a vezano za 
postavljanje stupića u Tizianova kod br.19 (ispod Riječkog sjemeništa)- dopis u prilogu 
Vijeće jednoglasno smatra da je na navedenoj lokaciji potrebno postaviti stupiće s obzirom 
da je to u jako uskom dijelu prometnica, te stav vijeća je da se predmet proslijedi Odjelu za 
komunalni sustav na daljnju obradu i rješavanje. 
 
 
 
Sjednica je završila u 19,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Belveder 
 

Ivana Prpić Boris Stojanov 
 
 
 

 

 
 
 
 

         
                                                  


