
 1/2 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 
MJESNI ODBOR  BELVEDER  
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 
 
KLASA:  026-02/08-15/ 
URBROJ:  2170/01-09-10-08-1 
Rijeka,  22. 05.  2009. 
                                    

 
   

 
ZAPISNIK 

S 16. SJEDNICE VMO BELVEDER 
 

16. sjednica VMO Belveder održana je 18.05.2009. (ponedjeljak) 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 15 SJEDNICE VMO BELVEDER 
2. DOGOVOR OKO ORGANIZACIJE TURNIRA U TENISU 
3. RAZNO 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
Zapisnik s 15. sjednice VMO Belveder jednoglasno je usvojen. 
 
 
 
AD 2 
Predsjednik upoznao vijećnike sa organiziranjem turnira u tenisu za školsku djecu . Tenis će se 
održati na tenis igralištu Rijeka, Bože Milanovića, a prijavljeno je 16-ero djece sa područja Mjesnog 
odbora. Dan održavanja je 06. i 07. lipnja 2009. godine. Sredstva osigurana po Programu rada 
Vijeća u iznosu od 3.400,00 kuna, te je dogovoreno da se djeci osigura hrana i piće  za vrijeme 
održavanja turnira  te kupnja pehara i loptica za dodjelu nagrade. 
 
 
 
AD 3 
Predsjednik  upoznao vijećnike sa pristiglim zahtjevima grañana i to: 
Gdin. Boris Knaus, Franca Prešerna br.37 za postavu stupića u cilju sprijećavanja parkiranja vozila 
iznad okna za komunalnu mrežu 
Vijeće jednoglasno donijelo mišljenje da se daje pozitivno mišljenje za postavljanje stupića 
te da se isti proslijedi Rijekaprometu 
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Zahtjev ugostiteljskog lokala "Jana" a vezano za postavljanje zaštitne ograde na nogostupu, gdje 
se takoñer parkiraju auti te da je otežan izlazak iz lokala. 

Vijeće se jednoglasno slaže te daje pozitivno mišljenje i dopis prosljeñuje na obradu 
Rijekaprometu. 
 
 
 
 
Sjednica je završila u 18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Belveder 
 

Ivana Prpić Boris Stojanov 
 
 
 

 

 
 
 
 

         
                                                  


