
 1/2 

                                                                                                                                                                                                                                                          

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BELVEDER  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/16-15/3 
URBROJ:  2170/01-09-10-16-2 
Rijeka,  30. 3. 2016. 

 
 

ZAPISNIK 
S 15. SJEDNICE VMO BELVEDER 

 
15. sjednica VMO Belveder održana je u srijedu 30. ožujka 2016. 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: 
 
 
 

Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice VMO Belvedera 

�   
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

 

Zatim je sjednicu nastavila Predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
 

 
DNEVNI RED 

 

1. Zahtjevi građana 
2. Razno 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 

Ad 1. 
 
Tajnica je uvodno izvijestila prisutne o pristiglim zahtjevima građana s prijedlozima za Male 
komunalne akcije za 2017. godinu, kako je natječaj otvoren do 22. tavnja 2016. godine Vijeće će 
konačnu listu usvojiti na idućoj sjednici. 
 
Zaprimljeni su sljedeći zahtjevi: 
 

a) Ucrtavanje pješačkog prijelaza u Tizianovoj ulici na spoju s Ukmarovim stubama.  

 

Vijeće MO Belveder smatra zahtjev opravdanim i uvrstiti će prijedlog u Male komunalne 
akcije za 2017. godinu. 
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b) Uređenje zelene površine pored raskrižja Ulice F. Prešerna i Stuba Marka Remsa, na način 
da se doda nedostajuća niska ograda s istočne strane i dopuni postojeće zelenilo koje su 
građani posadili. 

 

Vijeće MO Belveder smatra zahtjev opravdanim i uvrstiti će prijedlog u Male komunalne 
akcije za 2017. godinu. 
 

c) Postavljanje stupića na kolniku pored kuće na adresi Ruđera Boškovića k.b. 9. 
 

Vijeće MO Belveder odbija zahtjev građana uvrtiti u Male komunalne akcije 2017. godine, 
budući su za navedenu lokaciju utrošena sredstva Malih komunalnih akcija 2014. godine, 
zahvat je trebao biti izveden na način da riješi siguran prolaz pješaka pored kuće na adresi 
Franca Prešerna 9. 
 

d) Postavljanje rasvjete kod zgrade na adresi Silvija Bačića k.b.19. 
 

Vijeće MO Belveder smatra zahtjev opravdanim i uvrstiti će prijedlog u Male komunalne 
akcije za 2017. godinu. 
 

e) Uređenje (sanacija) stepenica od Ulice Slivije Bačića prema ulici Petra Kobeka. 
 

Vijeće MO Belveder smatra da nije nadležno za izvršenje zahtjeva, budući se nalazi na 
površini koja pripada MO Kozala kojem će se zahtjev proslijediti. 
 

f) Sanacija fasade zgrade na adresi Slivije Bačića k.b. 19. 
 

Vijeće MO Belveder smatra da zahtjev nije u nadležnosti mjesne samouprave. 
 
Ad.2 
 
Predsjednica je izvijestila vijećnike o pripremama za ogranizaciju Dana MO Belveder koji će se 
održati početkom lipnja. Također, tijekom svibnja održat će se izbor za naljepšu okućnicu. 
 
 
 
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 
 


