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ZAPISNIK 

S 19. SJEDNICE VMO BELVEDER 
 

19. sjednica VMO Belveder održana je u četvrtak 29. 03. 2012. početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Belveder, Volčićev trg br2 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Irena Vukosavljević, predsjednik VMO 
- Nazif Krupić, član VMO 
- Dragan Basta,član VMO  
- Tea Malik, član 
- Boris Stojanov, član 
- Ivana Prpić, tajnik MO 
 
Ostali nazočni: 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 
 
Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice VMO Belvedera 
� Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
-  

DNEVNI RED 
 

1. Primjena zakona o fiskalnoj odgovornosti 
2. Pripreme za obilježavanje Dana MO 
3. Razno – zahtjevi grañana 

 
 

 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
Ad1. 
. Predsjednica Vijeća MO gña. Irena Vukosavljević upoznala je vijećnike sa Zakonom o fiskalnoj 
odgovornosti kojima se propisuju pravila kojima se ograničava državna potrošnja, ali i jača 
odgovornost za zakonito namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava učinkovito i 
djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom 
odnosno financijskim planom utvrñenih sredstava. 
Temeljem Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni 
fiskalnih pravila predsjednici vijeća mjesnih odbora kao čelnici mjesnih odbora na području grada 
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Rijeke bili su u obvezi potpisati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2011. godinu, a kao 
proračunski korisnici  jedinice lokalne samouprave (Proračuna Grada Rijeke). 
Vijeća mjesnih odbora svoje programske aktivnosti predlažu  i provode sukladno uputama 
Odjela za gradsku samoupravu i upravu kako u pogledu pisanja prijedloga programa i  izvještaja 
o realizaciji programa, tako i uputama o financiranju programskih aktivnosti kao i voñenja 
cjelokupne financijske operative, a sve u skladu s Odlukom o načinu financiranja djelatnosti 
mjesnih odbora na području Grada Rijeke. 
 
 
 
              Vijeće jednoglasno prihvaća financijski plan  za 2012. godinu 
 
 
Ad.2 

 
Predsjednica je izvijestila članove vijeća da je obavila razgovor sa predsjednicom Kluba starijih 
osoba Kozala- Belveder i dogovorila aktivnosti koje će se održati u zadnjem tjednu svibnja 
mjeseca. Aktivnosti su  dogovorene sukladno planu programa odnosno članice kluba učestvovati 
će sa izradom ručnih radova i pozivnica, a jedna od ekipa umirovljenika će učestvovati u 
boćanju. 

Za vrijeme trajanja Dana MO idržati će se i mjerenje šećera i tlaka koje je dogovoreno za 
30.svibnja 2012. godine od 10-12 sati. 

 

 
 

 
 
Ad.3 

1/ Vijeće MO Belveder zaključilo je kako nema  pogodnu osobu koja bi vodila poslove 
povjerenika civilne zaštite za područje MO Belveder te je isto dalo na raspolaganje 
Odjelu za samoupravu i upravu. 
 
2/  U razdoblju od protekle sjednice vijeće je zaprimilo dva zahtijeva grañana od koji h je 
jedan za ureñenje manje zelene površine kod zgrade Irene Tomee 2 , koje je Vijeće 
ocijenilo potrebnim i proslijedilo na daljnje postupanje. A drugi zahtjev je vezan za 
postavljanje stupića na prilazu zgradama Tizianova 48, te Vijeće će zaključilo da zahtjev 
nije od MO Belvedera nego MO Škurinjska draga te će isti proslijediti navedenom 
Vijeću. 
 
 

 
 
 
  
Sjednica je završila u  18,00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od dvije (2) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednica VMO Belveder 
 

Ivana Prpić Irena Vukosavljević 
 
 
 

 

 
 
 
 

         
                                                  


