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ZAPISNIK 
S 28. SJEDNICE VMO BELVEDER 

 
28. sjednica VMO Belveder održana je u utorak, 30. siječnja. 2013. početkom u 17:00 sati u 
prostorijama MO Belveder, Volčićev trg br2 
 
Sjednici su bili nazočni: 
- Irena Vukosavljević, predsjednica VMO  
- Dragan Basta,zamjenik predsjednice  VMO  
- Nazif Krupić, član VMO 
- Tea Malik, članica VMO 
- Boris Stojanov, član VMO 
- Ivana Prpić, tajnica MO 
 
Ostali nazočni: 
 

Sjednici nisu bili nazočni: 
 
Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice VMO Belvedera 

� Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 
Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Izvještaj o radu VMO za 2012. godinu 
2. Izvještaj o radovima na terenu 
3. Zahtjevi grañana 

 
 
 

Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
 

Ad.1 
 Predsjednica upoznala vijećnike sa izrañenim Izvještajem o radu VMO za 2012. godinu, zahvalila 
vijećnicima na uloženom trudu u pripremi i sudjelovanju u aktivnostima. (Izvještaj u prilogu) 

Vijeće jednoglasno usvaja Izvještaj o radu za 2012. godinu 
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Ad.2 
           
 Predsjednica je upoznala vijećnike sa pripremama za izvoñenje radova s liste manjih komunalnih 
zahvata iz 2012. godine koji će se izvoditi tijekom veljače i ožujka, a odnosi se na sanaciju kolnika 
u Ulici Franca Prešerna od 24-42, i Uspon Irene Tomee od br.2-6 
          

        Vijeće je primilo informaciju na znanje. 
 

Ad.3 
 
A) 
Predsjednica upoznala vijećnike sa zahtjevom, putem rubrike pitajte – odgovoriti ćemo  gospodina 
Petrović Zorana a vezano  za ureñenje/ izmještanje starog kioska. 
Ureñenje predmetne lokacije bilo je predloženo za Listu malih komunalnih radova za  2013. 
godinu. Nakon dobivene procjene troškova za svaku pojedinu stavku, Vijeće nije navedeni 
prijedlog uvrstilo na Listu malih komunalnih radova za 2013. godinu s obzirom da sredstva s kolima 
raspolaže nisu bila dostatna za sve prijedloge.  
 
Meñutim, Vijeće smatra da je potrebno urediti plato na Usponu Irene Tomee i ponovo ga 
staviti u prijedlog za Listu malih komunalnih radova za narednu godinu uz objašnjenje 
Odjela za komunalni sustav da nam daju savjet kome da se obratimo sa zahtjevom za izradu 
što kvalitetnijeg projekta ureñenja malog trga na kojem bi se smjestili svi postojeći sadržaji 
odnosno: novi moderniji kiosk, terasa ugostiteljskog objekta i autobusna stanica. Za 
povećanje iskoristivosti površine platoa takoñer predlažemo njegovo niveliranje u razinu s 
Tizianovom ulicom (plato ima blagi pad). 
 
B) 
Predsjednica upoznala vijećnike za mailom gospoñe Deronjić Mire iz Ruñera Boškovića br-9, a 
vezano za sanaciju zidića ispod zgrade Ruñera Boškovića 9-11 
 
Zaključak Vijeća je da se isti prijedlog uvrsti u prioritete za komunalno održavanje 2014. 
godinu koji se prikupljaju u travnju mjesecu 2013.. 
 
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 
 
 

 

 
 
 
 

         
                                                  


